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Sa gece poisووونرت ندنیدلوا شالا  

 Blac Sod fsb ناروا س نسو

 بوی وب odine وزرا كم روت وک هب ورايا

 هللرو-ص ه ره یتموکح anil زکلا

 .هنلنکشت omy نوسلوا هيا رولوا
 هروک ذم عفاوم (Grads شهروک موز

earls”یتهج یسلدا ماود  FS 

mi “gal oak el 

can geهدنسوزرا و كنهروک ذم  
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KS) 

ey 
 هدیر ندلاوحا نالوا بحوم یماود

Roصدد  fad» Soleقاژ كن  

 هد رل تح اس !OMA تراب» ندنف bas راق

 فص و رعود ره به وا
Coe eeلاو دیر  N04و  

 نداکداز لیعا ههنارف بولوا قور
 geal ندنورت بایراو

 pods Jain جاقر اهد وسنارف ناژ

 ییسیدنک قره او هدناژب 27 دز هایت وب

Che,شک  aaنییعت ه سایر  DE!ی  

anilهده-سلدبا شا احر ندتهوکح  

 .یدناشمالدا لوف هیاصا ره یءاحرو!)

 نو اک یسهنس ۱۵۶۰ ge Ko تدعر طقف

eal!نوا  outtaاوسنارف یحرب لارف  

 399" هل روس ادعا سمر هدا ود و ند



Rt} 
 ندنفرط هیلاراثم لارف هن یک یغیدلوا

 بولیدنابصیروینس [۱] « اغبءهرون د
  amy lara aSهاغال هش وه « ادای او 7 7

 نوتهرب باق ؛لسبا لب «وونرت ۰ یان ۰
 نرو نم هرودارال ۱۳
Bilal ys و Thy نوحا یرل-فرط 

 شارو هد  - calلو زونالاقفاب وبا

 تنسیضارا وونرت و رودارال یزفروک
۰ dab هدنفرط (3 piu 9 

 هدلاح یکیدعاديما الصا اوسنارف ناژ
 هرکص ندقدا وا ةافاکم لئان هدرا هج ردوب

 توقسبو هب drip ناژ نس 0
 لحا كن زاروک یدوف ک هد زا

 ۰ ردهدن jb يميلاعت



e. 
 نا
a 

۱ 
~ 
۰ ci 

cary |مایق هناکرادن نوجا تحایس  PE 

۰ gal 

 هرزوا قلوا تفد نایاش هدارو

 هدوا هسبا راو یثر كجلدا نایمرد

  bbكن ردناسکلا یا  Galil yوص

al goكنسهعطف اش مآ نوش  
 لارف ییساوا شادیا شم هرالویایسا

 قره.لا هود ia) Al pails یر

 ad S33 هک ت.هر لود هد] ون و

 همانا | !yeni رو نو ۰ والا تربغ ۱

aهدممالا هاو تفد رظ) یروک  

 هدیاب وب رال ون ابسا orl رگید هد سد دنا

 كنهروک كم Cis توتاوا شالت احود

 anil scm و رویا وز راالصا یتک رح

 pg fils ولام نو رک «تعسهر



Sh 
Baral وا هدرا دست pa كناکرادت oly 

SL هدنرفرط ایدنامرون alls, 

 كمزاول نالیدیا عج نوجا تحایسو
 قیقح هجورا غد دنلوب هدراهجردهب

a ه pal هدکمر دتا 

  OW ae 454 ee oeتاک ر ادن

ghar یل هغلابم هدانز كب ه الویایدا adm 

 رار هلبا رلازیکترو ندنکیدلر و تام

 |  ylشاوا شالت راچود اهد تاقر
 روك ذم همانا هنسهفشک تایههساارفو

Daley و یضارا هددیدتجرب aA ga 

 رفس تایهرب هجورانوجعا , gbaطرفره 
 رایدنا شهر و رارف ه.ااسرا ۰

 عقم هدنره.ش لیوس كناباسا رکا
a rely? یلارف زک ترو هلا لاندراق 



5 

{4 
onشلیا هدعا  aad glلوینایسا رلردا  

 4 رق cia Se is ندربلزیکت رو و

 كج هديا تکرح اهجوتم هن راوص وونرت
galقجهلئاروط هدنروص و هک و بااح ۰  

 yen هد ندده ود هد ورانا هار ول وا

 شارو ل 27. هن روهظ راقل مسن و ميوا
 هتک رح ey gS ذم تابه ند_ءفح هل وا

 © GAL fella مدع اسم

gail 8 otsوب |  etنوجاتحایس  

 هاوےنارؤ ناز یصخر و هدعاسم كلوب لا

 ید نەراق قاژ هدهسیدیا شەر و
 ao وهند a دل وا شبا نیبعت ی و ناد وېف

 SS ھچ وا ی رک: كن سدام یم هم ۱

 نالواهدن امة ماونالي gh 592 ترد عوج
 ۰ ید)داتک رح هلا یک شف



 و
 لاورب وررکید مان ایواوسنارف ناژ

 oT یرلادناموف كنه راق قاژ هلا

Gli) ysتنه  deھهم لحاو سس هروک  

 هژهنطروف em go ردقهیهعلوا لصاو
 رول وا لصاو !dale 50 J2k فداسصت

sly!اوسذارف ناژ  SF,لاحرد هبسانم  

 el هرو ود Si gt و بور دنا اشنا هعلفر

aly yd! peبصف نادناموق  GEوو  
 bal pay و el عروبلراش هد ها و»

 .ods! Jl را ,defi هدرا هج ردوب

Cieرفم  Chaهدل وب هلالوا هدد دج رب  

 مولا هدنقح (pats شابا تکرح

 یفیدمهال وا سرد هنهلمکم تامولعم

 ومو هتشیا لهسیارولوا كجهر و ربخ

la P35۰ ودکح هدبا ی تاح یز با رفت ها  

47125 
~~ —— ۰ 



€ 
 یک رج تروض كنهروک cia 1 توا ؟

 سیحأت scabs یکناه che A الراو

 فالتخا am رخروم هدنةح یکیدس ادا

fests > Gaalفلا  be A 

 یزفروک هیسعاغهلبا « ,Use — باق »

 سیصأت هدر عفوم رب یک هدنسهرا
 امداوب یک Rely ران دیا امدا ییکیدلدیا

Geko cbردرا ومدرلندانایمرد  

 Boyt pam بجوم هد یماروش

 لسخادید قازهواویوم ندرلخروم
 هین را قاژ یغوچكی نامهءدلاح یفیدلوا
 ناژ ینادناموق هبغشک Sie لصا هلا

 بوناو تیدضر هدن (Joy كناوهسئارف

 داود هل هدیدجر كراو و یفیدولوب

 و س تقام ح تا



(9 
 اهد هد_:ةح یراقد_:او شلوا لصاو

 .ردرا و فالتخا قوخ

 هسنارف هنراق قاژ هروک هناوررپ
 ا !ok ١ تفزافم ندنلح اش
 شار و هنتصد كنا وسنارف ناژ كنسدنک

 و و Gag رفت ىلا ندنشلوا
 ۰ !pk تک رح یرعوطهدیدج زن رسم

 نادناموف هب رفس تره هدهروک هتاوررب

(cote gtیکیدروک اوسنارف ناژ نالوا  

 a gpl Garb ق ژ هنرزوا موزا
 کت نوا gens Jy! 3 go ی رغوط

 opted والصاو oho هام

 شللا ab ردفو كناوهنارف ناژ

gual!وار هدنقح  GATتیاور  Liss 



 ۹۰و
aslیتحو ندفدلوالصا و هدیدجر رار  

 هرکص ندک د_ایافقوت تدمعر هداروا

 ندنسلو PE كمزاول ولردراسو هربخذ

gelهب هسنارف ر دیا سح تب ر و هند وع  

 5۹24 نوا هدهسنارف هعفدو هتشداو شک

 د کت ندکدلبا تماقا ردقیآ

 ۰ ردشقیک

 هد رادتفا ید.ک نوحاهب رف« تایهوب

wow! aیملوا شماغلق نییعآ هتر وأمر  

 wry Gey le هقیقح كنه راق قاژ
 تنوشو ه -هعلف غروبلراش ندنفیدلوا

 ندک دادبا نموت ظداح و نادنام وق هرو ود

 رار هليا رنو 26-2 قاژ Gil هرکص

 هلادنص ل وب یکیا یکیدلیا we بویمهناوب ر
 « اجال هد وه D Gal مدآ هدردو 333



 و
 .ورابا كربنو اوکو رولوا لخاد هنرهش
 rag desl Dey Fs JANIS 4. یکهدنس

 shal ora de che هلبا ales یک
hare Iیرغو-ط هن رام لوص  

 ندنرهش اعالهشوه هبنراق قاژ هدنامزرب
 لصاو هعروبراش هدهسلا ردا تدوع

 ob ییلاوحا Aly s\ sop یفدد-) وا

 ل dul نفر + روتلو قیشیرا
 ۳ fired مکح یارجا ال ەت مخرب

 هساص { proil gia نرو ریسه هد ندا ر

 ا Jobe 5 نانوبدراوجوا
 كج هر دتا باحا cabo كا رل تم وصخ ب ويم

(jaeندنرافدلوا شلو هدب اکر ح  dy 

 شە الان هم وعش اندام ههرو-؟ لم هد رف

palغبد و هنسدنک يسه ظا كنا رود ۰  



«۰ 
 J Jato و هسیاهرب و ود تنوس ونالیدبا
 J eS وشراق ۵ Jos دم تاکرح

 شوامهدنا «aml هری دن 3 ه4-ي> و

 هق_ےرندک طا لر یی he ندنهددل وا

 ید هم راق ce ۰ sol pall هراحرب

 hed ورە abs نامز faa < وع

Py)هلا  "ye" 4b fedeهدن امن هد  

 . (aus d وا قوم oe هدرا شقلو

Pasقرهدالک |  oe U5 yeهر  

 یس س HEI LU و هدارو بورب و رارف
 ge یهنس ۱۵4۲ و unr zal gb هراک

 هدع وه رب هلو ندا قداصت ةن ادا

 Pal PEI OY“ < ندننای' غروبلراش
 . وبشر هن اوسنارف ناژ قاهراو

 ردا تدوع هب dil 9 a رزوا تد ړ



syn.اف  
YOشش.  Glهر ول ود تنوع و ۰  

 و رق یاژ. 4
 at jb yb هرکتص ند-؟دلبا تکرح

ye?رط رکید تاور « ناز —  . 

 كنارزح كرد اصلا هناوللوب نالوا هدنف

 . pal شاق هداروا 549 AR رس

jmیحزوقط كنار  OSو  baleید  

 !fir» یسهطا « وونر » sal تآ رح

 ینو کی تلا نوا كناسدن نامز ی راک که

 NP ناز نالوا شالا تکرح ندهساارف

asl gantفداصت  Joydel۰  

 شر دود و 2ا ,dhl yi ناژ
 هشاط رده ز ویکیا هلا هننغس وب چ وا

 | هددید جر all موم ۰ یدا هدة وب

 هدنروص و كنءربعتس*ینیدا وا شابا سيس ات
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 < دژ وا شادیا كرت snl Stake ر هل و

Shee)نده راق قاژ رک و 3  

 دنک شا ندنرلکدلیا كرت یعروبلرا-2

 ok ید wheal و رد دست Vol ید «

Gasهب هسفارف رارکت یح ۰  je4_+  

 صا یت را هغ 498 هلن ردا تعناع

bal pel 

 هد + سد | شع ود دب ورک دن راق قاژ

 oe وک اه ر تاقر خو Vv ار هعودوب

balرح هوا ۰  Ssوا  Ae a: a} 

 هک (5a » Ko 3 Sek y 39a وا لصا و

 ندرلک ناو هدّنلا یسادناموف یدنک

rksهد رو رط والد دحر وردا دم  

"a وع ندا-ه ue" oi) وا a ag 



 هو
 هک رب كره رد_ثلر ey ee هد یر

 + یدیاشلنا تکرح ندناوا
 هدنروص و یدصقم ل صا كنه راق 315

 IE هیه-سنارف هم jb gb بودبا رارف

 ض رد هماقم شعب یرلندعم (li و هدننابو

 تيه رکیدرب هللرو-صول بودا عدقتو

Tareeقا وا °399 اوج  bas ۰ gas! 

Glogsندفد. هلوا قفوم اکو هيلا موم  

 ۰ ردشا وا بوک هدابز ك سکعااب ادءام

4).bوط ندارو ندارو  pad:وا  Bi) 

 410( 9( ذم ندا-عم rod jar yb شاط

 ادعام ندود) وا یواح hes 2 قلعتم

 رو pow وط 4b یر هچ راب سالا

 po وا شءرلفاص هلرا هداعلاق وف طاتحا



ris: 
Hl gl یرلهچراب ابق عونرب od jer sh 

 تابا ! plaیدیا ۰
 — باق « lash ندنوب هد راق قاژ

 ریون هدندنرااحاسرم نالبر el «ژور

 یرهوع قاروط عاطرهنرزوا نظ
 نالید » زاودرآ » هدرادم یلیخ بول 1

 Syed ۰ eal سال gh ندراشاط
 نالیدبا ارحا هدهسنارف كنس هفاک (oad راد ر

alaeهدنساننا  jes Soy APیراقداوا  

 ۰ ردشلروک
Chewتدمر هدهسنارف هل یموم  

 شعئالوط ناوسحا قعالکا ییبدصقم

codes!و تیام  othر ۳  oteقفوم  

 ىسەنس ۱۵۶۲ Kaa | یفجهیمهل وا

 یرېش < ولام س نس » odd sly رشت



 فوم
 aa Bobs! Cora by يک هدنراو <

 تح>ا زی مارد هن؟ وص كا رع هداروا بزاک

ae!شعر و رارف  eastقاژ ه2شدا .  

 ون وا هءاکلاب هدرلاناوب ool كنه. راق

 راصا هدنروصهن ییرعرخاوا ۰ ر شاد

 تام واعمال صا هد_نقح ps yl ش هادا

Sailsرداکد مولعم هدینافو حران  + 

Akروب روط الاح یهاکتءاف كل یوم  

 . شعا

 : ده a اوسنارف ناژ
 هدد دجر تدهرب هلا wy حاس

 oro fim ايم كجو هعفدجاقر لردنات اقا

SE) Suc)فوم هده-سیدنا  yrds! 

 سح تیرو هدوع 4 هساارف تام

 دیا نا



aN NR 
IK هب dail ید او-سنارف ناژ 

 هرکص ندک  NKلیکشنفت شده رب

  Saulهک هد دحر  oeید شا :

died رجا كن دصقمیک هب راق قاژ هدو بش ۱ 

  1شانهلوا قفوم  Vg mild ۰ salو

 نوا یسارجا كنه وزرا  obقو-چ

 | هلبا انا ماقتل ہر ارب ہرک۔۔ص ندو د ڈال وط

  ۱هد وف و  Owید هده راد رب  Stdقب

al م یسهنس ۱6۵44 هرخالابو شالا 

Hrd y رلحایس God هدناب یرغوط 
 رارکت هددحر هدااح  Seleشعا

 ! densراهدرب قاراهرکص نداتحایس و هد 920

 وا ( ee A'aaردشمام هنلاربخرب ۰

 هینراتقاژ قبط هدكن اوسنارف ناژ
 .ردن وب تامواع» هد ةح یرعرخاوا یک



6. 
 كربلا یوم هک ردنةد ناباسغ هدیماروش

aeمث هروک ذم  ald ol dblیتکیدننک  
 ولوم نالب رب و هدایوب !orden كدلیا را 3

 Salles ضعب هابتشا نایاش هدلاحره تام

 هل رظنتیاوررب Ky ندةيدنلوت یواح

  gilردمزال +
 . tlراق قاژ  aندلو  aهب و

 ود  Les Sey Saهل اوسلارف ناز

 شعارا رف هرکصنامززار بونلو رار

 رف هدنروص وو  glandشقار زکلاب

 ! cell og coalsسونام هدا ز كب

 برطضمو  pkiهن رزوا «مفوو ۰یدبا

 روم یزاغو مان « لسبا لب » اوسنارف

 هنسیلاع*یامنن» كنسهرزج ووئرت ردا
 نیش كب هن هدنداروا و شاوا لصاو



۰ 
 تدمر اردک doy ز> رب قوا نام وا

 هداش صا هر زج و bas ۰ wal شلنا تماقا

 Odea كنرضارا نالواناکعا لداقربغ

 تواوا هدلاح رب Ae laa ربع 4 اکسا هدابز

 balsh Ol ویح ەدە ناسا هب هدن رز وا

 نایلوا ایقو قااسیقفرطره ۰شعا هدقم
 6 شع ا قامو XL هدیرار -

 هطا شهذمو اوسئارف ناژ هت یا

 و 1 ردشلاق تدم Bf دا هدن رزوا

 3 كب رکو ندنسا وا لداق ريغ هن کما

 PALS « alyy یشن ندا وا شه المو
al a csr ablوسلارفناژ + ردهدک ارو  | 

 Pe 2 او یبماقا تردد ی هدارو كن

 شما٤! روهظ oad ور تد نایاش هجر

 ps! als هبا و-ساارق ایس dn هد 4دا



he (۱ ۱ >» ۱ 

 ندنو هکردرا و dad ور هجورآ هرز وا

 فتا لاوسحا هدن ر "oy pe یکد وا

 رو او القا ایا رکذ لاا
 4 bm « نوصن ور د go رم كف مقلس

 هديا شاوا نیمز رب لمصصن نوحا یس

 "aby ue هدن رز وا هروک دم "هر زج

 تر رغ رام نالوا pel یداصت هب هم . رع

 Am رد وا هنن هد ged اکح كان داق ر ی هدنما

 كناموررب تربع بجومو تغد LEIS هدرا

 ناژ نداقو ۰ رولیهدیا لیکشت یتنیمز

 یسیدنک بولوا ندنهاب رفا كناوسنارف

 : رد اهجور هیاکح نالیدیادرس هدنقح

 } لاو ر ور تب رام {

 ناژ chew لاور ور تب رغرام

 یسدنک بولوا ندنهاب رفا كناوسذارف



411% 
 ه-بلصت !Gams نداقر لزوک تباف

 .یداشلب قشعن ه-:.داقوب | geil s ناژ

 Sorby نکیا هدهسنارفزونه او-هذارف
 ادعام ندک دریدنا سح هت رغرام یتنالیم

 شردنرآ هرکص تدمر ییبلغت Seth و

 ۔ وس 00th Sy تب رغرام طق ۰ یدا

 . AB هدندنمکګ "هرتاد هدهسیدا رویم
 نالوبعوفو ala sl كه Se وم ندنهردم

galeردق هاروا ییسیدنک هدنسابا  

 ۰ !GA شالا سح تی روح هیقعت
 نداوسنارف حایس تب رغرام لصاطا

 : bol هدةهامهران رود یی هه واردر

 بولو ییالوف هتلصت قاهرا ر تیام

 . ردا جاودزا ade هلا pails Ko رب

 هرز واقاوا ح وزهنسی دن ds رفراب



¢} 
 ه3دل وا هدیلناقلد یغبدلوا شا بالا

NTثكناوسنارف بواوا منا رب لزوک و  
 ردفوش ۰ یدبا SEIN folate هد رقم تره

 كنا وسنارفهدرمآلوا ندجاودزاو هکراو

 تیفیک رابختسا هرخالاب .یدبا قوب یربخ
etlردل وص ه رز وا  Jamكل رهالت دح هد  

 . هرزدشالرارف هدم تدم ینکج هلک مزال

 حرف !Bars ندلحاس ترانو شمام

jasو نالوا قازوا  seنگین  absهر  

 قرهنلوالقن راربهلان داق رادتخارب کلا

 ۰ یدرا شەر ورارف هنساگا , هدار وا

 رغرام یللاوز هنرزوا رارف نالبر و

 ههروک ذم "هرزج (Grey ندنجوز یتب
 هدنناب هبار وا تر رب « راردنالاس را



۱۱۳ 
gi? و یش رب a قلعتم هال ck 

 لاسرا هدلاح  shalیفرط ره ندنفیدلوا
 و یطارا تبنم ںی  lidنالوا طاح هلبا

  ablyهدنرزوا  am plتدم  glبولاق

 هرا  opeیدن هلا ه رګ تا ا٢ ضعب

Liss عا ماود هدلوب و هد duu! شنا 

 ره هرک-ص تدم رب ندنفیدل وا هدنجراخ

 .یدا رویلب ییفج هلوا اله هدلاح
 رات كروضتو و pal ند هراب

 هشهدمتابارطضا alby aby نالواهدنچ

 HS یجوز هدانا یکیدرک نامز هدنا

 یتفیدلوا شادا قوس هفرطه كا

Spay dt,ر كدا یرحن یتب رغرام  
Gal yo Lal,تک الفر هلو هدو ۰  

peندهرظان»  gis stlهب هداعلا 5 وف تیم  



eee Sits 
rage هلل ر ورع كرانوک بولوا راچود 

 یدناهدة را هدتدىذوا ۰

 Br رغرامیمهجوز یلناقبلد یللاوز
Lmتدم  Sotتیام هرک ص ندکدتا  

 هناب jst و «رولو 00( 95 da "هر زج

uciهدرادقمر هاب نامزیکیدلیا  oped 

 نامز gly ییعهجوز ندنغیدل وا لا

 هدراهسدا روک هللا هري خذو تدمر

 تک الف هن رزوا یسغ ون هد كنون تباه

 .رارولوا راچود aba ab رارکت رهدز

 هدایزكب وز كنرغرام قلاراو
 .دلدیادیما مطقندنسیدنک ندنکیدنل هتسخ

 LIF نا لاموم درننوکوا یک یک
 ندنکیدهبدا هظفاسحم ge gay یکیدابا

 نو) جاقرب ۰ رول زا لاله بوم هاش يشان
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 هنرزوا !eget تافو هدك جوز هرکص ©

 شعابرقن (a Jar zo Gly لالهندن-
 كج هديا هلت هد هطاامن و ی زغصت داق نال وا

 . رک اهد تدمر نوا yb یشرب ج

 هلا نداق راهتخا Gly oath تیرعرام

 هنهجردرب abl هبحاص-و قر هشونوق
Leiراتخاابفاعتم هدهسیارولوب  E 

 ندنفید-] وا لاله هاب at gel توس

 ندراظتا هنوم ناره روخسد yS تیرغرام

 . رد سح call ole راح هقشب

 هرکص یدقدلاق کلا dy ce © رام

 شی و هنس Fil ple هدنرز glabl اهن جد

 هدف رظ تدموب ۰ ردش هریک نامز ردقیآ

 هلا یرله-طروع ha et رو-رط شعب
 یییرهچراب J وکو توا gl و هدلحاش



HNN 
 SU gm نالوا Gale gy dt jel هدهو

 ae hy هدهسپا رلیا یدفت gol لکا
 طبع رګ am KIL, ott رب قالسح

 رگ تده am را هم هدهطار یهدنرزوا

 زادک-)مح و شهدم لصن كنامز یکید

 erly شمک !aid تابارطضا و مالآ

 aS IL كناکما هجز ر وصتو فی رعت

 مست هدسااح ره ید وا هدنجراخ

 ۱ ۰ ردییلدا

 ندقلناسنا هدنناغ Gey تب رفرام

 یک A ناباب رب اندام بو-ةیچ ه-لکلاب
 a لوا ندنو ۰ Gal شهرک هلاح ر

 نالی رب و ربخ یرلتشذک سم یهدلوپ وب
 نالوا هدکمک ندئازوا هکلب كل رلحاب_س

vad,هنب راص,لخت هدرارروک یڼب رابدنک  
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 هدلجحا با db دیما  ردا تع راس

 تب رغرام هتشدا ۰ یداشلروک یراةدفاب

 هد فاز وا cals نوکر ید لاور ور

Alb,ندنفیدل وا شمروک یربّماق یجقلاب  
ue”) (HDs gh odin Vis JL 5.نود وا  

 ۰ Sal شهر دش ود gb ی jem راب جافا و

 لرهاک بوروک یتراشا وب رلیعقلاب هجا یف

 شهروت ۳۶ هاب ور وآ dale یسردنک

peal . 

 هن نداوسنارف ناژ cle كت رغرام
Jam 50داوا ۳ شحو بوفروف 02  . 

cayور وا هک ر دل مالک اند وش  abندک داک  

Snoقرهلو یسدنک كناوسنارف جد 0  

 یللا وز هل. هظحالم !colton ماقتا رارکت

pakشمامهدبا تماقا هدره- ر &  



HI} 
 OSI لعل هرهش ندرهش نامزرهو
 تبروبج tae جد fe bbl ادعام

 ۱ + gaat sel سچ

 (pists شل geet او_سنارف ناژ

 نالبر Bl «یسهطا رذاطب » یتیرغرام

 فک So parol قوس ههر زجوب

 وو pedal هتحایس هدنرم نارول نس

 هدف وم مان « ژ و رباق » یک odin و ما رهت

 ر لوب تباق هداروا هرکص ندک داک رد

Lia al gleهبه فاتح  filوص وب  

 | «یداشلیا !loi ینامرکد

 ۱ و ا ندا وا مولع
 لیکشتو سی-أت ردقهنامز وا یدص2۰لصا

 Ascot ندن هری دذ رف نالوا شادیا

lasهدایز  glaceدن هرمتسر  AB) JS 



6\\4> 
 SANs) pr Boh ءدنروص gladly ۰ یدا

 ds هده را لکد مط ن. لات

 Ae یکج ہد ا ل رکےت ot رب مه« هبسالاب

zy!هد.  tlهرک- ص تدەر هکوبلاح +  

 (Alb و طعف نالوا شالا ر ۳

jeشو و  ‘galهک هدرا ه-جردوا  

Gal S27 geتدمرب رازسنارف  

ard st cat Oh 
 ندر یاب با راقار اب ول وک ترسم عون ضد
 رو: اک | یراغابانف !Ua جا کسا

 .۵:ه> ندر cede لاحرد C4 Jl وا

 قوج ندهرا cet TI ندراهتسخ و شل

 را داشا وا Dey yy ORE نامز
 Ast jus 4 هج ردرب ین jee 323 هامز وا

 كلبا تدوع لاح هم هدرانالوا شلتا هظف



۰ 
 شدالعغاب shai ییاوسنارف ناژ نوا

 زاو ندنسهعلاطم هلی وا ناژ هدر هسیدبا

 تد وع Linda’ hig gil وا مدآ ر رک

reap!و ادعام ندک دليا ناب  oth 

 رغا ك ید هرانانلوب هدنفلاحم هنسددنک

 ۰ gal شالا Oy رلازج
 نالیکح ندنزود ?=b هکراو ردف وش

 تیام Gam yl fas ch تابارطضا

 1 ahs, Lew 075 Lb کد وب ید اونا رفناژ

 هدوع هیدهسئارف بو- مها jet هر

 ۰ GAN شلوا روبج

 } سوملا ناژ )

 نالوا تفد نااش كناو_هنارف ناژ
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 یراثحایس جد كنادوبفنالذ د او ژنو: س

olayهيلا يوم ۰ ردنایاش هکادنا رک ذ  

 هنامز وا ordinal pale و هدناب تشک ااا

 why یرلهطد رخ J jal فشک ردو

pialیکیدهروک نامه هدندعقاوم نالوا  

 ۱ ۰ ردك شالاق رب

 یس هما تح اي« هدر iw) gall ناژ

 ashy كنهسنارف odin هنس ۱۵۵4 هکردراو

 یرلحا.- كنامزوا .ردشادارم2 هدن ره

ateیراوضن كتا  plea gente 
 هدف تروص یا یراکدلیا dalle ها

 ۰ ردراو تبارغر هقشب ید هدنرا

 ید كسنوفلآ ناژ Glo gd هت .ثیا

 .دلوا تفد GUS هلتهجنوب یس هات
 3 هرز واقلوا هور هس زد راق ندور



«۱۳۳ 
 as رالخاتع قرش د دوس رب كن همانتح اس

 یس هج راب ر ندې Olid « ص 528

 . زروییدبا هجرت ینآهجوزب
Dهش رودارال  errs viروض  

 de pe لاش تالحاس هرکص ندک دلبا

 ر هدایز ندك* رف Nl زود ol doa ود

eb abl ousصرع هجرد نشو ا  

 ترغ هرکص ندقداوا لصاو هىا

 نوزوا och ز ندح»رف زول هدنفرط

 هداروب Sal fe ییعیدسالو هعطق ر

 رر كنس 36 ند رلمدآ !Or as فدا_صل

 تاناویحرلنوپ ۰ردراو یرلفوروف قوا

 !GIS Genel یراق اب ندنرلیک هتسوب
 ۰ راروب دیا أ هد لار odo Jr یک

 هک رد وغص هدر هج رد وایس وه لراف رط وب



۰۱۳۳ 
 .زامهناوب ر رب Byte ردقو نامه هداید

 FE قوچ كس هدنسهطا وونرت 2
 نایاش یک هدرلف رط وډ دن هدرنوب + ردراو

 .رارددودعم ندن رزم كا كراناول اصلا
 وڊ طقف «ردراو هدیررم لو. كن هطا

 دیص قااب هدرادقهر قوجك هدراوج

Genوڊ كام هطا وور ند غ داوا  

aba’۰ ردهدایز اهد یتا نالوا ندرظن  

 !pele عو ره هدفرط ره كل هرز ج

 هیسف اب یراجافا قد سف و م اح 22 duet! ode وب

 ۰ ردهدقل وب orb ز اهد

 ply نالا فداصت دارو «

 هدی راک بول و هینبلایود 9 dy نوزوا
 تمر تب یمهلج . ردلئام ههاس زا ر

 ۰ ردانف كب هد یرلتءهنطو قالخا بواوا



۰۳:9 
OLید هلیموخ هراس تاناورح و قلاب  

 . راردا لک ! roe gee اردان هدرا هسیارابا

 357 نالیرو BY زور س باق د

 یرعوط هاتهج برف كلحاس بوشالوط
 (Anal yg وا كجهلیدا ذخا تماق:هار

dلو-م تیاف یکهدنان « ناژ — نس  

alsدن هرکص ندنا « رونلوا فداصت  

abl, otal»نالوا ندلحا-س هک ردراو  

 بواوا ردو حرف قرف شبزونوآ یدب

 هرا حرفی رکی هلیاشب نوا هد Shi وزوا

 حرف زوی کیا كنهرزجو ۰ ردهدن-هس
 بول و abl لودر هداتهج gm ردو

 .ردهدک.ار ویمان « atte س تس » اکو

Alby Zoot yبولو هشج و لاها  

paiپرد قودچ كب صوص# هن  
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 محهرفزوب جواهدندارو ۰ ردراویرلتدام
 روال » بوتلون هطا رکیدرب هدب وج رذق

 ۰ ردهدکلر و eb « دون

 روم یتسهطا O15 - نس هد »

 اهجوتم هب ی رع بو-:ج و برع كرەدا

 فدک ًاربخاهسیارول وا كج هلندا تکرح
 فداصت asf غربماروت نالوا شادیا

 لباق هنافسع pow هدرلفرطو ۰ رولیدیا

 هددسیا رویلیدبا lol gist y زافور

 هدراوجو ار ز ۰ رداکد یرفوط امداوب

 زو-نه هلایفشک و تاقیفدن نالو عوفو

 + ردٌشمالر و تباج

 !ol زو نداحاس یعهطا اب وک د

 شینک لا بوساو هدقازوا 528 حرف

 ela je y ook) piss 2 & يلع



۱۲: 
 اناسا موملا هروک ذم "هر زج ۰ رداکد

 نونلآ بولوا هدنفمصت تع كاتءوکح

 تالصاح ۰ ردفوح ub هدارو یرلندعم

Frere slaتباوذ- بم  PIP Sandy 
 تاناویحهله ۰ ردف pm ch opm و هوم

 كب زوک وار ندنغيدلوا هدابز یرلیروس

 :رولیاص زوجو
 وا ] 4-طا نالبر و اب نایاق ول »

pb;یسهرزج هب ناناقو  ablنظ  

 تدمر جد هدنراو.ج | sul هدکلدا

gbصوصح دنسددنک كنارو + قدعال  

 . 72.9( رد هقشب هد یمیلاها ۰ ردرا ویتفاطارب

dyهدایز لا  Obieیرالاح نالوا تقد  

 یلدوج و قفوا هبسالابو هصرف كن رلپوب
ya Jalهدنسهراس تاچ كناش يمآ +  



۱۳۷ 

gist slهزادا سس رر هد رنو یک  

 یراهلهبن Gel لک هدننلآ یتراظن و

 ندیبس هنره یدارفا رلهل-بفو ردراو
ybہرا یال  Prog jakرا ران؟لوک و  ot 

 هک ردیشان ندنوب «رلردا انا هدنرزواوصو
 hats یر هناح زم کیدر وک هدنسهطا ناناق وا

 هند !Jala pla اشنا ءدلحاس Chem مش

 تبنم تاغ یضارا ۰ زرولبهدیا هییشت

 ره ی وصح قوا هله + ردراد_] وصح و

 لا هاتمح OFT bis + ردهداب ز ندیش

 0 plait یش نالوا تفد رظن بلاح هدایز

 PILL یلک:ر یراص هداروب ۰ ردیئدع»
dsر ها ثم هن راٌشوف سواط ۰ردقوج  

Albی دراق واط كوب  y ab FSرر دهد  > 

 . هر زج Ace bby hei yall حایس
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 ’py هد زکد as Jo 43 سواط نشت

J Jog gl_bلاقحا هدد وا یدنه یا  

 Vets لارف « قاهرار + ردهدکار و

 نالواررح هدرارلا ضد gual وا شلآ هد

 gil‘ شعا ليم هدهغاناصروق رثنامز

 یقلواند رایج لا كنناکرح بیم نایاش
 سذوفلا gm ۰ ردهدک.ادا Ula yo هرز وا

Syتاکرح  poرب یشا ندن-همال  

 نوجا ییدأت بونلا هفیقوت تح قلهرا
 دنلوب هددم تدم ot go aly كن هسنارف

 یدک یفجهبم هل وا Cpu رلصا هسا

 رواپروف ندتفوفوم ندنکیدلب د



۰۳۹3 ۱ 
as P55)ر یفددلا هنترع»  Albصاصثا  

alطع رګ راز  oA blیرله-هلاط  

 ۰ ,janes یرغوط dl gge تعرب هدنسهرا

Valo Aad gillیسهلوقمیرسرسرب  
 هدهسداراوراذدبا امدا ییفیدل وا ندرلحایس

 dim بیبعت ناباش کوب هلا یوم
 نالواشادبا هداتسا ندنسردنک ae راز

 ارز «نم هلیدبا راکنا goal gl ندرلحایس
 قوج Ob هدنسانا یسهددعت» تاحایسو

 حاي رانامز وا ردفا بتر راد رس
 ضمب را هطیرخ GILL ندنرافرط هراس

 SV jabs ty aA و Std ینبراتمج

 جای ندنکید) روکیرل-ءدراب لو كب

lee gilتیمار هجورا یره-طیرخ  . 

 ۰ goal شعازف

 و توانم جھ



 فوم
 4( شودال)

 هر وون رتو lal ge د لاف

aime gy CL Jهرادا هدرافرط واو “ ade 

aشعر و تیمشا ه-هبا یاهرا ر  

 ۔ !Aa نایمرد ید مدقم ندنو هدهسیدبا

 en نالوا شعا روهظ هداروا یک یکی

 هملتحم تهاذم هصامخاب وندرلقل مهد gar وا

Serine)! hy!ندفالتخا  SN ctl 

daزاو ندهروک  prdinal AEییحو  

 ریتم و هدن ربا فصن J pat Oy وا

 هکراو ردقوش ۰یدیا شارب نونپسب ی
 اعر ندنفرط هروک ذم تموکح رانامز وا

 ی تر
jeیر روماءر هرزوا قاوا لءاحو  



6۱۳۱ ee 
 را . > ghar! jlیدنک هده سادا  prdiSهن

annie نالوا هدکلنا تحاس یارحا 

 و حایس  a dsl floydرادایص یل هذا رف

 وولرتو ادانف  4 Bbبودیک نامزره
۰ fol هدک & 

Nets رادایص هر Jolie pail رف 
 soln فات رلءامهفارب JE Gey ذم

ctoیب رلهداف:ا یهدرلفرط وا  Pell 

 ايشا ع ون ٠ gam folie رد رلاوا
 .لباقم هرنو كلرهر و هرلبشحو یناوداو

Ul gmیک یرلفدلا یرابک هتسون  PND 

 sa Nolin ادااقو وونرت یخد یرابیقپ
 ندرلقلاب یرکدتا دیص هدهراس لحاوس ۰

 و ایفاو ۰ رلبدا هدقع gh ینااپ هداب ز

 اهد هرزوا قاوایلابا.هاو هزاکذا هرافرط



۱ a Shas J 
ohقو چ  pe"رانو هده سيدنا شاک  

 رازسنارف هليا یرلیشحو وونرو دان
 تدم یک رانا ندن راکدم هد شو-خ ردق

atte۰ رایدنا هدکمامهدنا تاقا  

 .هروک ذم لحاوس رازنارف لصاا

 نامز زا تب Mieka هلیا Jody یک هد

 شهروتوک هب ورايا هداب ز كب هدافرظ
 هرس ال زسذارف هدلاحره ندنراقد-]وا

 یراکدروک Gye هداب ز لا نوجا یییکشت
 هارازسنارف ۰ rth شمع alee re مقاوم

 هما رف هکر دندن ابان هوب یراکدتا لصاح

dlsیرلا-ه یحندرد  dhe ofهنوا  
jbهدف  yریس«  JXسح یتهوزا  

 Bros 4 de ۳ لوا لا نامز یکید-ایا

 : یدا ش هالا باا



HITT 
 ناژ هد رغم نالیدا ارحا لوا ندنو

 لصن نداوهنارف یر لارف اوسنارف "

al_by .عو در  plyقو دنا اصعسا  

 .ارفرهدنمان شورالود یرام هسیاشاوا
paقوچ كند راهیګ درد دعفد وب د  

 aS یتح تودیا Sletl زلهدعاسم

A>)لو توت هد دی  fred!او ریس  

 a ام | بودا زا Jeald هدنلخاد

arند رعوط یهفاسنم — ید )34  

 — هل یطرش قلوا al ails wis 6 وط

é gal 

۰ ica خاطر هل. 3 هشورالود Hb 

jossو  odl errs al,یکجەدا ارا  



iri dy 
 Saat سددنک یه 018-2 .ددتیدیا

 یهددنک هن هدكف راصم ولرد ره رهدیا

 یکرامندنفیدن] وب ررقمیعهب ged ندنفرط

 - الشاب هکم وش ود هدص وصخ ود شورالود

 . وش اق هفرارصم یکوب ارز ۰ یدا شم

 grey یتور هدره-حرد قح هل وا قا

 Suni ys pain وا زا جد یراشعا یک

haku).قوت  
 oth وب هکرب لاح ۰ Gal روش روک
 هسا ردا فداصت a White هدراهجردهل

go!ن  asلکشت ین هی رفس ته هدلاح ره  

 لاح ج وک ندنهبدنل وډ ىلا a9 كما

 هدد زیععو شات هديا راد یکر قفوا هلدا

 ۰ یدبا ش ?be هما مج هر زا كي

 نوا یسیدنکشورالود یکرام ها



Yo? 

 قج هلو بجوم یرافاو فرشر كو
gro4 رقص تابه وش یکه دتر sندد لارو لا  

 @ 7 رام B هرکص Oday ها رهدیا تک رج

elهدانا ۰ یدا شالوا لصاو هب هر رج  
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 شوا رود کک هه



۱۰۸3 
 ah pi دور وب ر هن هرخالاب هدهسیدا

ailتدمرب  GSتماقا هدنرهش  PRI 

 نوناک یسدنس ۱۶۳۵ رها هد تیارو

 «یداشلیا تاف و هدروک ذم مش هدنلوا

Clits hm anil’لیست هرمعتسه  

 هداقتما هدا ز St ندشنامدخ هدنص وصخ

 هدوا ,Anes! yl عبد ged وا شعا

 dre قالخا ۳۳ های وم . ردنلماش

 رزیغو روسجآدج رار (daly ندناعصا
 نالوا {ca دا yk Oda داوا

ST he oatsنس٠ طاح لاوحا  Nt 

alsرده هجردر ییلابقتسا رک و كعا  

 تک رح هدلوبه نوګا كالا نیمأتنو ساوا

gelنامزقوج كياهد ینکجهلک مزال  
 ۰ ردشءاروط هدلودوا بودا فشک لوا



154 
Adeیر ندنربادن نالوا 3 لا  

abl ico,هناء الم هدرلهجرد لوس  

 ماطر .la یک وب ی ۰ یدیایم هما

 ردتقم هاعیسوت كن هرهنس* یشاب ندن رم ادب

 ۰ yack وروک gual وا

ook jh Chaleو یکذ  omهما  

 تاک دد دوجو رار 4 3
 Ase gs . شما مدار یوفو مرالغاص

 ماج ین هددت lined y تاب زص یکو

 ت ربع هد رت حاس Fits! Suet y ied وا

 زلوا رولوا Soe p مۇك هدا-علاقوف

 eget jaa وک یروط Sto gle هدلاوحا
 دلش ado 8 قاژ روهشم حایس هل نهج

 هرزو یو نیست ر یک كنا هد بونا وا

 : ردهدکادا یل



Ce NS 
 ملافتوم) }

  sk ylنایمرد ید  PRIدلوا .

Spal ob fob ادا: هرزوا ا 

 رب هدایزكهدتءارز بوشار هل وک ندن وک

 قر هليا سوه ! Ot Iلرل زسنارف

  bP HYرورمو  blokesهدراوجوا
 وح  Salleیسادونشخ رظن كرا زیاکنا

 :ااعفا و .یدیاروبلنابلج  pSیهداروا لر

 لک د زآ یسوفن  sm galيحنزکسنوا
 نالیدبا ارحا یرغو-ط هنطساوا سصع

 تعارز هدراوحوا هدنهاناسوش رب رحم

 هليا ترا و  Slashلرزماک:ا ندا

 یرفدلوا یثک كب زویسب نویلمر
 یک كب ناسکس كرازسنارف هک وبلاح و

  cmلاب مذ هن دوج وم راد: لر زملکنا



۰۱۱ 

BLشاروک یرافد-ا وا ز آ رد هعفد  
 و ۰

flyمسف  obs!تراحتو تعارز  

 هلتهج یرلهیموعو هیناذ عفانم هدن-»هرا
 هدنهرایبک یفیدم هل وا لص اح قافتا عبطااب

 یکجهزتهوک ,Ghose كوي اهد ًابرف
 + Gal هدف وا مکح

 نیزسکعارورمنامزقوچ كم هنشیا
 تیدض نالوا هدکلر و لاقحا هن روهظ

 كن رارادقم را gts و a ادم

dee gly!هفلوا بولغ« تهجرهزا  
 جک هدرلا-او رک |۰ jal شهالشاب

 شماک هددجر ماقتا وعودیکرام روسج و

 كر زىمنارف نانو هدن راف blots gal هل وا

 د بس تقات ج - ۵



(i$ ۱ 

 هنرزوا هداعلاقوف تیروبحرب یسهفاک
 ۰ یدراراقج هلبعاط

Me ysهدنرهش غ ر ورا كنه نارف  

feteفاصواو  Jar gheeترهش هل  

 ندرانالک ورلیا كا كرلايلماف نالوا شاوب
 Set یک یفیدلوا بونم هن رب
 كنابلماف gral gl بوم رک هدننایم
 . یسهبناذ صئاصخ IT و یترهش هجرد

 ۰ یدیا حود۶ هدایزك Ch هلتهج
 ندکدلنا لیصح لاکا هلا یوم

 تولوا لخاد ays Kune تالے هرکص

 by ندنناطباض لوس لا كنها رف

 سح ا زا ك هد jl یفح هل وا

 oat , oer ماقتوم ۰ ol شم ردا

ables ;ن وګا كبك هدیدج رب هک  as . 



۰۱۳, 
 هد سوه نالوا دوجوم G24 وا هدنبپ

 نالی رک ماچ ناکا aul هدا
 تایهر هدنسهنس ۱۷۵۵ هنرزوا موزا

as deلیکشت  ANS yy plo!دره و  

 .یدیا شغل نيهن سر
 Fr هدا ت رشابم هتحایسوب dle وم

 .ىدياشلا اهد bile چکر ash هدانا

 اياق ا وب كب هدكنوب

ed dunt gitو  bile eeےک  els! 

 یرایضهب ندرل ررحم ۰ ردشمام هل شالك !الاح

Gel diyییایلیباف یفیداوا بوسنمو  
 . هديا هدکنر وربخ Valet هناباور ضعب

 Low! (ol eis Ah gl_as و هدرا

 bilo روک de هءفام ed ردهدکم

 هدرلن روربخ Gedy) che مان لونګ



۰۱:9 
 هدایز Las یرا هعلا طم Spy هک ردراو

 ۰ ردهدکلروک لوبق نایاش
 ندقدل والصا و alolis هب رفس تره

 ماقتوم ۰ راریاکر دق هنیرهش 5{ هک هرکص

 SH snl NPA yoy هروک ذمرهش
balهره رع هک  Slateهد هل مد یک: اه ره  

 . هل وا یفومقوح زا نوساوا هسارول وا

cleنوا  dadناو هدراو-ج  

 دنیات یهناتسود تابصانم dl رایشحو

 < لاحرد ند-هدل وا مظعا bps كانا

 تعراتسم هد دب زن كناب_هانم یهدل ود

 ۰ gail شلدیا

 یکلسم سا ]ركع رک لايم اة وم

 اهثو تراسح SUL قرهلوا ندنساضتتا
Jato" dcoددان صو هن ونف بو. وامدارب  

S ar AN > 2 4 1 



 ل

ansشا ادرس ۵ فوفو دعا ید هنر اح  

 یرلهرد ہد ےش یرانامروا م ھ ند:غیدل وا

Sutهلی و نالوا قو-چ  soaزا  
 مالک | err ae) و هدافتسا تهجح ره

 شهالشاب ه-کرح یارجا هرو- کاو

 ۱ 2 یدبا

 دع قاهرا ر هلا Jom, Alas وم

 و (ONLI تکرح Code dal قافنا

 ۰ Gaul شاواد,ف:سم ooh 5 ce ندنفافنا

 اع زسنارف نالوا شک لوا سو

 رظن رد هب هحردرب راهی و هدیراح

fio gineباج یی  dul pelدعفدوب «  

 هدا ز ندنس هلج كرلنو لاقثوم هاا
lita,۰ ردشءازف یفلتسود  

 : شالفهداداسن# تدم یبیخ لاقتوم



> 
 ?ba راجود هلبا filly هدنتیعم یتلهرارب

 اضع Yad الف و هددسدا شاوا جد

leها  Mileyەد باس یه  

 .هربتسهیتب هک J SSI Leb وا .ردشلن رو

 نو-ا طبض قرهلوا ands GAM ینس
 یمهنع (VOR Sr fo وا هدکعا تک رج

 هدهب رام رب OW ه-عوفو هدنارزح

ley =۰ ردشللا تافو  

 هدننایهیرلناناموف هسذارف كااةتوم د

 HAS و روسج و رویع هدرا مه

dstنالوا دام هد هر وک ذم عباق و  

 هج و راهدسالاحهج را !Nps یعوم هل يا

 + ردهدم وا حاصراو حرش

WW geo lalaسراب یکهد  



۰۱۷9 
 قرهلق هدرازسنارف ردو دنسەدها_ھم

 هک هرازبلکنا هنن هرکص ندع راتوا

 aya | مش سللاشام ویلا هد هسا

sly aa ylید یمهنکس نایلوا رسنارف  

 ۰ راردهد کالا ماکت am زمنا رف



J} pels 2هدر ص وح یدس) ء۹  q 

 ) یرلتحایس (

 ءحسصم۵ نم سس

ws! Eeتع یا  ae 

 لاعالود دل واق — mad 95 میس تکرام

 فثک زود لددسجر رالوبارسا

 < ۱۵۲۲۵ incognila « هنعفاوم نالا

 رد دما هدکمر و gale « هلو هح " یا را» یدل

cialجرات  LSانا و ۵ رکص  

~ 



۰۱۹ 
 هد dew! ds | شکاط ono b نامژ ژآ رال اس

 طس و كنا al ییونج رک و یاس 1

 Aa al وا شام 4{, درا cane یرلف رط

D4 هل وهحخ"یصارا  pal plBorine po + 

 رایلزکترو هليا Ta ندرالویاپسا
 امهوو لوب لوب هلن اعفدرل زم ذا رف ورا ملک دا

 هنفشک هلومحم *یضارا (Aju لیکشتراهب

 (de ترا تارا هرخالاو لا
greetsریپ هرانو یجدرلزت  Goal shyهصاذخاب  

slay)یرع وط هد رافرط ورا كلاب  

oneوا  gus)رک رد  dens | perk aKa 

 sl كن as تایقف وم نالک هلوصح «oth هدر

 دو و ترب۶ نژلب ددا ۰ gl هدرا هج ردر

 ۰ Law OY 4:6 934 هس ره بوک هعوخو



(۷.3 
 یاب زج مقرب Cid yt "یضاراهدرلنح
 نایاش یماروسش «یدیا gal gl فک

 یلاعث یربادرمصع چ وا GF fil هکردنفد

 -الوط folie am راک vole سمآ یونجو

ok girsیکیاو ید  chrهد را هعطق  

 ۰ sedi y عفاوم شعهلیدبافشک الاح

glesهکر ده  Sle cla jalهدنلخاد  

 «نوروه » هلبارارهن ویو رلهلالش سج
 یک « روي ره وس » و « ناغیشیب د
 مسساو نایاش هنقالطا زکد رر یرب ره
 راوي كى رنو اعفاو ٠ رد هدة و رلاوک

 شادا ف.شک هلبا قاراک ادفو تج ز

 Sade رب دوخاب و رلیلا وروا هدراهسبا
 نالپدنا لیکشت هدنرالحاس بب ر هراف رط وا

jb ceillal Jo cineندزلدا فشک ندنرلف  



QV 
 یرلفدنلوب كنهروک ذم رابنا رلیشح و لوا

 راشعا نییعآو فی رعت هرلیبنجا یرالح
galیک و هکرویلوا كعد .  tla 2S 

 یلاعت fal هسلوا شمالناتلالد رایشح و

clas Ziاهد یمهیلخاد مقاوم  GS yack 

 ۰ یدبا Grab هدلاحر لوهح رلنامز

 قاوا Gates هظحالمر هدار و

 موبلا : !Show نایمرد هدیئوش هوزوآ
 « یزماکنایاشیمآ » و «هقفنمریهاج «

 ارا هعطق مساو نالوا هدکلرب و یر
 . اغنسارب ooh ز كب هلتهج هب راج تایلقت

Jooبج وم یب  Shanks Godly)ره زا  
 دب زر هدفا طا یکهدنسهرظ تهج

 هلبا Jap لزوکو عساو وب نالوا هدکلیا

 هدندنف رط رلحایم dob tha وا رقوت



RF 
ASو ۰ رد دمال دا  ap erهلال ر  

 تح baw ۳ ھه )540% gb هدارون هداروش

 نالوا هدنتهعلاطم كعا قادودیح هد مه

Albyفشک افداصت رلپ سس  PRI 

eS palلهجو ر ج هناحابس ع ران  

 تیر وص ا ند Pal وا pal تیا راح

 در هم spb رظن عطف ندنرلتح اس

 ۰ ردشمالدا طبضو

 . رذحایسنال وبع وف و :Lele وال. وب

 كن مل gl شمام هدا هدافتسا هلیسال ندن

 . وط «Chas gs دارفا هدیر ندنابسا

 تایفذک و كءاتحایهدیرغوط ندب رف

 تکرح هلسوزراو هعلاطم (ge و هدد ۱

 طخ هروک ه-:هوزا نوک ره" ندن راک دالا

 سح Sr روب هلید- ینب رتک رح



HINT 
  pkرد ? 9 Heدشالوط هدنروص .

 هد كالع رب ی راکدنا فشک افداصت نام ز یرلف

 نالوبعوفو قرهشالوط هلال فرط ره

  52هدکهامهداماعا  + pitalزکلایلصاطا

PENS ح هلیس هعلاطم تایفشک orl 
 یا یعآلواندراح ای-نال وا " Meهدنرافرط

aL صاضتا Sy نالو ششالوط 
 قو-ج كب  yey otlaleSهد رل ه-سذا

  Gade Jess, 7وبحهفخارب هدب راب .

۰ Srl pl <س ny 

She یک لوک ناغیشیم de زا 

“bo لوب لا Gag < كناشمآ 

 هکوبلاح«یدبا شلدیا فشک  KLیفرطرب
 هرکص ندکدلروک  Dyدوسخابو لوکرب

  Fozبول وا  FEIT! Gullقاوا



39 
 ید هتسالوا هلیماع یرالحاس نوجا

 قرهلیشالوط نوسلوااعسف هبا زاوا ۳
 هساصت نکيا pS مزال كادا فشک

 كن وب ۰ یدیا شمامهلیدبا ماود هدنخایسوب

 رب "ةقيقح هدكنلوک ناغیشیم at رزوا

 هن هنس pals ۱٩۱۷۳ تو-وا لوک

 + !bas شهاههدبا nad ردف

oa sh shiesناغیشی«نالوا شلفارب  

oy AITلا یتفیدلوا لوک بویلوا " 
 ۱5۰۷۳ رتویسیمر هدنمان تک رام لوا

diesرئامزوا ۰ یددا نشاطا تفتشک مدت  

 تحایس یرفوط هنفرطره دیدجر
 رکو هنلنکشت Spo em ءارک لردا

ols;هدایز لا 4:48  ghندرلندرا مد  

 رایشحو رنو «یدیارار ویسومهدیمسف رب



۱ 4) Vos 

Nal شوخ 02 Jam yo وص هلبا 

 ندنرلغدل وا edhe y دوس ook زا یییرلیدنک

Gog yoyراولح  Jat abربا  
 هدلو ون anil. pal هدگهروک

 هدنرافرط لاعت لددج رب dal تکرح

 كن ندندارفا هیشحو SLs نک اس

 شا بلج ینیراهجو و تبح كن رافوچ
 (aad و هد رلذح ایی ct Ail هدهاصوو

 Jom و هد هرو ميمو نالوا شلوا قفوم
 ۰ رایدبا هد کمر و gel < هيلا هرف »

Ja gentaبکا دنا یلکنر هایس ای اد  

 هلو یریندهنوا of y fam و ندنراک

 ۰ ریدبا رویرو مسار
 رتوبسیمو یک dail تک رام ایا

ob. as نامز (Pisa دتا ب 



۱ vr 
 نالوا شعاط ییسیدنک (a رلهدد-هنم

Gadd 95٠ شلا هاب یاسر هدنماب  Gal 

 فشک oF] رانامزوا یدصقم لصا كرانو

 ی هدنراوج رالوک كوب نالوا شلدا
 el Lacy قرهشالوط هدنسهص وح مسجر

oul aryیکهدشان « یسیسیم د هک  

 ریشح و WN 9 نک اس هدراوجوا هرو

 ۰ ريدا هدکنرو gil « هدهماشم «

 Gat lel مسجلا Aisle! slays | رنو
 تماسج و زکلایاکوب رایشح و هلتهج gual وا

 .Sls Ot Gx هداهلایوف
al۱ ۰ رپ دا شر و هد  

 یلیخ {ot fom Sa 95 هللا تک رام
 زسنارف شب هجورا هلا یشحو راد-2۰

elieهتحایص هدلاح تدنن وب اهد  



 فر

 دن fal ویرع « Ble sl » ال واقرهقیج
 رود ۲ paul tl تک رح ًاهج وتم

 بولوا بصنم هزفروک مان « ترمو»
al ۱قوج كب هدنسارح هدهسیدیا وي  

jadeندنغیدسناو  ey Jolin 

 رم هدلاح یرافد-) وا هدن ورد لادنصرب

 رلردیا تکرح ssl هديا اشاع ییرالحاس

 هدنص وصخ os\ ate یر هلالش ن کیا

 ۰ ردراشگچ تبوعصرب هدایزك
daتدمر هدربو زلحایس روک  

Gmelinهرکص ندک دابا  aigلارتشا  

 2 ناس) وة ساب ا < نالوا سا لصاح

 py هدردق نوک جاقر كرهریک هن رېن

yo Jacl gb abl Slain aرایشح و ۰  

ofهروبنع  byهدلهسیا هدکمرب و مانرب  



IA} 
 رر نالوا شلک هرفرط وا هرخالاب

 بوبر دشک د نونبسپ Gel كرم
 . dal شنا (ace « سلوقسو د

 ناو هدنناب afl تک رام Wb رویم

 : TEEN هد ونفخوح ۱۲ Jolin رکید
 Lilja هدانا یرتچاپسو ندنراف
 هدناة ف دن ندن رظن هطن یر Lal ey وط و

 ندنرظن Aba هیعبط نونف یک یرلفدناو

 لا تاققدت مب (Gedy تیمها راح
 شیره gf هردان تایئدعم و تانا "هصادتاب

 نویسقلوف سنج جاقر هرزوا قاوایواح "

 شەر وک ید تربغرتار !SAE عج
pel۰  

 نالوا لکشتم ندیشک شب نوا نوا

 يا سنوقسد و مویلا هروک دم تابه



#۱۷4 
 هرک ص ندکدلیا نالو ج هدرېن نالیرو

 « یسیسیم» (Sas هصنهاةثسا Sh رج كن وب
 ساوقس و «رارو) والخاد هرې مس مان

 Am رد ۲ هم رو 4 le اس < یی :

 هدهطقت ر So. Me شرع هةبفد ۳۰ و

 dabei و 2.225 تابه ندنغیدل وا بصنم

 شک قرهنالت | KE كوي وب ردف

al۰ ی  

Jol.هدنر یسی۰ هدایژ لا  
ybهدمه وب مه رنو + ردر شال  Ch 

en'sتولوا  J poneه سه را تک راش  

 . gal شلوا لود هکمرینک هدمول
 Ail jam gh gn ی یوم

jolieهد  hy Se4 و:> دت ماقما  



RNA 
7 04m رد 4 تودنکتدم ر ی رغ وط 

 ااا نالوآبضنء هزمنو دن ةدیلاعش
 چ راد اشا یداصت هان رم

 ساساقرآ هرزوا یفددسا وا مولع»

 نالوا بصنم هش رخ یس سي هدیرې
 یلکا یءارج بول وا ندنراکوب كل دارا رم

 alow abl تک رام ندرت هد وا و

 مولعم Stl تحایس ردق هارو زا

 PEI نیسیعتو شرک وا یعقاوم نالوا

 یسیغا-شا ندهروک ذم Bhai هدرا هدا

 یکیدلروک هدنر ندمرثحم* !Sy ندنوب

 جای سرب هد نما وتوسود ?DV هرزوا

 هلا یوم كرەل دبا فشن ند_:ةرط

 Sal y هنزفروک اقیسکم كنم جرایم

wae) ۳ 9 sy? adie go's موطأ ۳ ر J ر“ ر٣۹ ی 



= 

eo #1 
 ۰ یدبا (Spd نبهت call) وا

 Gat ییسنسی« مزوک دم نیحا.س
 طاقت قرهشالوط اهدتدمر هدنء هض وح

 هرکبص AP oe Shit aang ین همم عفا ومو

padو هد هعطق ر ای هک ایك  peaی  

beهلبا  ob Bilورلیا  wre Tay 
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crادعام ندک دلدرا  collو  Obl gm 

 GIA ره ندامء» (yam یخو یسهدوج وم

 تاب داح 9 یکی د ارب 9 تاحاضصرا دد:

 وکتو ر ومظ باب ہا كر ره ندهیعدبط

 ۰ رواب روک oe لو ناس.ه رد هدیرلد

 4 ردراو توا رع J ML هد كم او ا س

 Hosa ee و Sole كناوولراش هدوا

aa)ید روهظ بابا كن راب  , Sbشاک ۰  

GDوا بے و بی رغرد» هبهجردر  Bid 

toهکعا  peوا  aL ۰ pannelزک  

 هدا هرو رب < ی نان اصلا be نیک 9

 : رک روک ctl sl بیرغ هدرلهچ ردهب
  Dهل. هطا »99 تس ر  aeاسوا ۰

  gs yor amitیلتدشكب هر صد را هدنعفا



>. 
Jura GSهيلا یوم حایس « 7640 994  

 aie بیس كنيهيص « وول س ره
als) gushندفرطره : هکروید  

aKیلتدش نالوا  Spdلوس  

 یراقد راج هرلابف یک هدارو یر هغاا-ط

 دلا ومد ا وصح نامز

 هاوه كنارذ عاب ماطر ندضرا سو

 < ردهدکم ر و تيبس هنن راش "

 دنابعش رک | كنوتفو مواع اوولراش

 هدلوب ون هدسلاح یفیدلوا pal ر انثآ
 انعمرب چ dink وسرازوس هجاص ضب

 al yar هدرافرطوا هکوبلاح .رویم هلی و

date OWهدرادجردوا یتیم هببسه  

Jهژندش  a) garییکیداک  wandsوک كا  G 

 ج ye walle D « رد_اکد تیفک



+ 
BVنالی رب و  Sly.۔ روک اقیسکم  

 . قرش Sle لددج رب قرهشالوط ندنزف

 wane نکیا رج ندنکوا یرالحاص

jibكنب  Gla?نالوا عوبشم هليا راع  
 رال حاس و ۰ ree aS راز یساوه

 ہد مه ی yu رف نال وا dic مه ۵ _ساا

dleض و رع» هد رب او راک زور  

 رب نامزره هدزاروب اوه هلتهج یر هلوا
 w ye ندنفیدل و" قوفص les هجرد جاق

 فذاک لاح ردرارا Glen نالک ندنف رط

 ۰ ردهدک ابا

 ۳ و بیرغ ېک و كنا و وا را-2
allesو یر  Bt)یک  olan:وطكي  GP 

 + ردراو هدیرازوس هلایگح ةقبقحو

 قاا هد « وول -ر» یر ندن راز ویک و
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 .ردزو» !giddy شاتو هد:ةح یدیص

 pant oth y دب gars هيلا 2 9

Sb sharندکدرو  ap ayهک روید  : 

 هداقیسکمو ور هب Jil So رال حاس وور »
 اسهد ندنرلندعم شوک و نو نانلوب

 نوکربهدوریا رلندعم وب ارز ۰ ردرادنیف
Gilهجرد كجديمهلیدبا جارخا اهدرب . 

 SIL FF هد راهسیا رونک ون هدرا

 هکرویلوا كعد ۰ رزغ؟وت yy هانی
 یراهلث سم تور م-جو تادراو دیزت
 تاعط:یعادایص « وونر » ندنرظن طاقت

 « dogs اهد ندنکلیع دعم هروک ذه

 و كناو واراش رویسیف رانامزوا
 شدالرو تها هدراهجردوآ هن زوم

galارز ۰  cola alاړخا یرلندع» نوتلا  



۰. 
 ندزوب و بواید,ا تری هدایز ob هاو

 Hath وونرث«یدیارویلیدبا تور عج
dows!ندهرا هکو لاح ۰یدیا هد: 2  

 دعم نوتلآ ن KEI oy نامز قوچ
 لباسقم اکو بوی الشاب KE ون یران
 شلنا مسوتدطاقوف كنراجت — هد« وولرت »
 یر هم یهام دہص س oth ندنسلوا

 قو-ج کل othy «یدبا Gay هنادیم
 یلتژ کە لنفو «ردقوب موزا ARE ye زوس
 نالوا جارخا شوکو نونلآ هدرادقهر
 الاح یرب ندرلنامز وا abl هروک ذم عفاوم

lol.و نالوا هدکدبا دیص یقلاب هدن  

 SH ور هج رد وی رالاح یکن وک وب كرل هعطق
 4 ly) ls aul رولیدا 4-سداقم

 یفیدل وا شیدنا تبقام و نس رود هدرا هد مع

 ۰ راق يح هنادیم



۲۰۹3( 
 ( لپس هرف راویسیم)

 J ردبا ذاا هحوارنس ینا هداروب

 dal نایهرد ots نداتحابس تروص

 . ایس یک هددد-چ رب روسی نالوا كج
Gateز  ookةعفو ر یکیدنا فداصت  

 و al عام نیما BY sb ندهشه ده

Ja od hil amهردروک  

adh ce ge ۱ررهش یک هداتلابا نامالف  

Geیر  Od polsبودیا تاشن  gets 

 توام atin مات » هالوفهزد < رار

gaatهدکغا سوههنحاس یریثدهئوا ۰  

Gaceبولو ییالوف را هتل  
 هدندج رب هدنسانات OI یمدنس ۲

 Gal“ شل



ene (r 

 :یدباشثالوط تدم رب هدد. اجر

 راوج و كر هاک هن رمش لا هژتنومهرخ الاب

 هدزت اهرب یک ہد  Gal EI cllو

oro هرا یھ ر Oa foal, rey 

  Gam Che.ایس یرفوط هد رلاهج

  Cb Pode simید لیسدرف رويس

  iyهدعب ردا تحایس تدمر رار هلا

 هد ۱۷۳ هلن رزوا موزار یکیدروک
 gal“ شم هتسبا كلا تدوع ه هسا رف

 ewe 8 هد: مانا تدوعو هنشیا

ue"هکر دعا فداصت هبدهشه.م علاقو  

obs»كت رغرام هللا قریقلس روهش»  

 ۰ رداکد میخ زا نکات ست

 لب هدناب هدنسانا تدوع لسەر
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 ۰ یدبا ش 4 کار نالوا هرزوا كا

arندک دلبا تکرح  eeر لتدُش  

 قرع هده ط روف و بودا روهظ هنطروو

 كن رع clay ه ثا bal pl ٠ وا

 dhe ود كاکدز Lai قرەلوا ىم وے

 رظن Gade كانا ن .صم ی و

cidesردهدرلهجرد كج هدا بلج  + 

 (GPa وا راح رد ’ahs ر شهدم رنو

ao 3ایم هدنرنامز ىلتدش لا هد راق  

 ۱ ۱ ۰ pal شلاق ۳۹

 po شدم sl fats 72 راب

 هب ۵ هق و و نالوا ثفد نایاش ast راصا

 ولعم یا-طع؛ یت | tm ور olay راد

 : ز هد !تام

 ن- (dae pia 33 تال هرف ر ومسا»



۳۱۳« 
 Bl »نالوا تیرفهددص میرم نار ول —

 هبا فر هدنراوج یمهرزج « ییسوف

 AS ۰ یدیا شلوا قرف God راچ
goto rbنالاق هدزکد هنن رز وا  Leadناکدز  

Chai.رالادنص  asكروک قرهلوط  

 هل رلادنص هدانناوب ۰ رلبدیا شمالشاب هکمکچ
 Fil نوا Oly هدنورد بولیرود یر

 ۰ gal شاوا فلت یدک

 تدم dm folie رانالتروف نداضف

 لاو del هرکص ندکدکح روک
 SPAT ندند ور Sse هدرا هدا ol وا

 موزا ةا شنا هباوفر نو ا هوا

 یماشنا هبلوقرب aby هکوبلاح كر هلبروک
 هندوجو hil yal تالآ (yan هدااح ره

 كنه-مزال تاودا Gara وا فقوتم
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 یسمامهنلوا اشنا Chad gs ییادوف

 ۰ Gal شاوا بج وم

 هرکص ندک دلو شود یلیخ لمس هرق

 رد هل رثنکدبو golal DL نانلهراب

 هلا fig لرهرب-دک ad هباروا ین راک

 شماسلاق هراج ر هقشب ندقعاب هباوفر

 هعلاطموب هن falas را وردیا Am ginal وا

Goكضاقنالاح ردندنکیدر دتا قیدصت  

alasهرکصتدمراعثا و .رولیدیا ترشابم  

 نکلیو ندنراه-جراب كردو هتک شلریف

 هدرافرطوآ هدهسیا رولیاب هبلوفر ندنرازب

 ندنفیدغاب راق ise Sale oot fem وم شوق

 vaca دل وا دید هدراهجردو هدتدور و

ER ha) 4 or. |ه_ثنیارب  Braye sh 

 ند:ي> وب ناک دز | ہو ۰ (gn هدنآ دیه



Sars 
delay زا هدنرلناب or Jamal Gayl 

 بونلو هریخذ هد  jatcS deحج كن

  gl cellsیا  fileكن  otهده نونب

© GAL هدکم ردنا سح یتفیدل وا شااق 

  Ge ply Syتاحاشحاولرد ره

 ! a'sاتش سوم ه رکص ندک ایا رارها

  gle.یدیا شمال. اب هغغابرا راق ردنا
 هب وزاشیط ندهبلوف یدام و ناکدزاضف

 رایدیا هدقءام لوا ردن» الصا هغیقیچ ۰

 یرکیدکی فر نالوا هدک عا 4 داهم

 هن رز وا , elseهددا هدرا  aر یط را

fom ییمهقبط by هدنفلنباق نوشرا جاق 
 ورا یا ند ةيدل وا شنا  GATنکع

hj gel! pops كن هبلوق یکی عبد هلوا 
 قرف تدشر et ye «یدیا شانا برقن هد
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ollرار ن ین ند:  daleیراک تا داما  
 هد یم نالوا بی رق dole كزکد یک
 ۰ ىدا شالا دامحا

 . همدقم زود MGS عموم لبس هرف

 ob jth ندند-2 وب یکیدروک نکیا هدنس

sop 98) 98لاح  dal aeےس  = 

OS5+ ۰ یدباش س>ییموزل  d—absl 

(lata “eneىل هذا رفوف وم 2 «  

 نادر داوا شات سی ات زکرعرب رادایص
 (dwt! yg وا ها روص هن ره لی-هرف رتویسیم
 رولوا Cam Fd هروک Sat نوسا وا

aa!رادقم یلیخ  db! opedتدوع  

autیدیارویلس ییکج . bidه « ناغنم »  

 نالوا روت هلاراق ن رج یا والصاو

 هفاسم حس رف قرق ما هدنرزوا یضاراو



(3 
pb’نوا ار هدهرکص ندناوكج هلدبا  
esاهد  Gal Degasتالیسهرف ۰  

 رد و هکو بااح ۰ al لک د انف ی ههااطم

diy (pattieكجەدا عل ےک هدامزر  

 .یدیاقج هلوارسسي» لوصو هدنروصهلو
 ره وشود Ste be ناکدزاضفلصادا

 کت 4 هل اطه وه رکص ندکدابا هرک اذم

 هدنجراخ تال EAI یسهمقیچ aed ندهوف

 س pleat هلع ءان و شەر = eu وا

 ! plyریدبا ۰
 یر ۵+ be فالس هرو هداتشاو

Ait Bly! رویسیم یسیدنک + gob 

 ؛هناکدز تک الف هدنرلنامز تک الف هل, و

 ردفیکیدلک ندان وګ ایر تیس وډ ا لیدعت

sve!فلا_ظ و كجا ملت تورو  



 داف
 رطاخرد یغید وا د ودعم ندههیلصا

oa! pelوش لاحرد هن رزوا كنو .  

 شيا ترشا هتساشا ha sian و
 رها نسح و wily لوب ندنوډ هدهسا

 AO یشک نواشبزکلاب بویاوا لصاح

 NAY قرەردلا هزوک یرل:؟ الف وارد

 هروک ذم ees یک هدنسهر زج هرس رود

aTرادت هرخذ  aSشات هديا قد وشن  

al۰  

 نالوا ینامزلتدش كشیف هدرلنرطوا _
VYیرغودط هام  galهک  

 لوی ر ناناوب شلاق هدنسهرا رازوب هدا حام

 د ہیڈ ل ال :ہص اوج وک هدر لا لاد: ص

 هلا لاح جوک ندرارب یرافدن )باص

 نوا + bl شءرون وک ردفهزکد قرهراقیج
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 هد یشک یدبن وا هل د:ص B95) Cb وا

 رواجا هزک د Sau ص و

 ر وڏ ید (es كن هنط روف هدرا هسا

 Basi yy یغیدلوا هدنحراح كروصت و

 3 و را 00ا نوور

Maioناو هد  SIL OF NEدیما رب  

 ۰ رارولپهآ هرکروک دره اتربغ هنرزوا
 یشر gatas هب هسبلا هدنررزوا طقف

 هدلاح ر كج هلند قالیح ge NP بوغا وب

 (joa نددور تدش هد ران وب ندن راهدنل وب

 : تازو ماال اح as روداو pale’ gb هدف وآ وا

+ yo dL 

 BS یحدب GH ك:دنا نب مشت
 + ربدبا phi تفرا-2۰ ندلحا س

 هةم جز ادام ردو نوک شل ترد

 کف

۳ 6 



ts 9دا  

 هدا ورد لاد :ص قف وا هکیدبا ینوکی حیا

«galهفرط هو یفید-)وا ه تالادرض و  
 شمام ةا ربح نامز وا یکب د ہہ کک

deni!یرلهرک- ص هد  Oras)تاقیقح  

 ۰ یدبا شمام هنلاربخ ر هد هلا

 ما وداهد تدمر oily لادنص لوب ۱

٠ jackطقف  dol.تا ترقه  

 هدلابقتسا یرن وهدیر هجراب زو لوب

 E حابص ر تام ندر اک دبا ما ود

U gta) J },-< —دا ہا  gail 

Jo?۰ 640! شااقهد:- هرا  

Syne y و Sy ! راو ..ہراب 4 1 



greeksهد لېسه رق زن  dsl Jipهد و رار  

  یلادنص ردفهرالواقت رآ هیلایم و« .یدا
 كلاقحا و ناکما قهراقیح ندنسهرارازو

 قازوا كس Gated gard واهدنج راخ

 ناسنلو هدلادرص .yim dal نایلوا

 : لالالا هدین یذک ید نوا

 ;ys Xd س 4 Joel تالادنص eX وا

 روسنلواس> یتب روج قعاب هباوف هد
 هجرا Gey 2 امر هطارتحا س هد

 راي - یک یر نکلی و ق) ریص هبا جافا
 هدلحاس al راتو ندنغیدلرا شاردشلرب

 ` ٠ رلیدما BEI اشذا هیاوف رکیدر "

aad byاجلا  Jot)هدنراناب طقف ۰  
 رب Niches هلبا Ppt gh رادق۰ ییزج
 abl ip ند: دنلوب هل وصف و يقفدهد رادقم
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 dS gdh ۰ Joyal ترشابم هیدغت

sityهم هدكنءربخ ز یک هدرادقهر 1  

 he هل هدا تیافک تدمر زا كب

  Kkلم-عهر 1 ندير «  4-9 paiتدامر 4

pride Catesهدارو لصا هتشرا  

>aیهریخذ نالوا دوجو» ۰ یدیا ش  

 هرلتوب هرکصندکد ابا قد رفت ace حاقر

 هدهتفه بور و ییتسهجرا oy نوکر

 نوازکس هد دعفد رزکلاب

 ہا شمالشاب هک با عیزوت

 uae 5 dle Gh نوناک

ale ,شمالشاپ هک اک هع وق و راضف  gal۱  

 ینبدل وا شمع یندش كشبف ناکدزاضف

 ردو dae oy Oops و Las هل نان

 هربندرپ هدرب ڼکپا هدندپما یراقچ هلبروف



Pits oe eee و ایا a 
3 2 een = ای ۳ 1 1 

۰ f eS o 

rrr} ۱ 
oNندرلنو بونالشابهلوز را روغاب لند  

 راهچرابزون مسج ندرتغاط Mow لصحم
 یک ی راکدرب-؟ ه ال زاوو هب را وون یا

 .یدیا شلیا" رومظ راک زور شهد» هدر

Ayج ص ج  dooرزوهدلحاس هک یدبا  

 شاو شاو لادنص لوس نانلو هدنسهرا

 هدعا- رار abl Joy نالوا شاوزوج

al pe Mal 

 del برم هد روص و تالادناص

 v2 jar روسج لا seh روک یکیدتا
 هنسء را راز < یا pas لاح رد یشک کما

 تج زول رد كم روا Gg Val یلا د نص بوتا

Koهتسگر ات وب هد فسا الر  

 ندنکیدتادعات رار abl رازو هدلادنص

jaنم هب ال هفای ردر 3 و  } ba 



Er 
  oolongرکید هدعب بویلوربا یل بخ

  kiaندهبا 9 یک.داح  oxyر قاز وا  abaهی

  ptوا  filهدنا فدک ضب هدف رط وب ند

  wylyوق  aadهدي رلتد وع 4.333551 ۲

 2 por رم:؟ را ربخ یلرخ

A byیشحور یش یراکدتا فذک  

dhl goad siصوصح هریذحوهن  Fil 
 :یدا FL قلاب رادقم یلیخو لادنص

syز اّضف هن رزوا  ALوص یس هفاک  

 ترسم نالعا بواوا نون« هدرا هجرد

 ردو <A راهبلوف لرلو !a puss شنا

 ۰ راب دیا pr heb هدیما



eve 
byوطقلهرارب  aacشا ثبشذ  

 هعهزو هرثدر OI jl ge هد را هسا دیا

 ندتقشمو ندقلجآ ًاتاذندنفبدل وا شمالشاب

 OV! Akl برقنهن !Jar yo Gly كاله
 لدتر ردفو-ش یمظعا مس را هرا- ج!

 تويم هدبا تموا- 2م BIT وشراق هباوه

 ۰ pal شا وا هاله

 رارکتیشان ندنس را كناءفو لیسهرف
 ob Sy زکلاب هله + gal رویدنا شالت

 یکیدروک ییفیدل وا كاله ندر كنيشک ج وا
 : یدباشلوا a راحود نامز

 تبامر هدراهحرد لوص هفرصت

 . وصفو نوایرلفدل وا هدکع الک | كل ردبا

a J ‘aوا شک هد. رظ هنفه  Osim 

 نالوا هدکشا هطاحا الاح یلحا۔ لیدهرق
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 ab رتا و هبدیم ?Gye یییرهچراب زو

 لک | بورا-ةبچ تاناورح ضعب ندنعون
fd: gah۰ یداشامهروک هراجر  

 هشلاو ندر بهیر ند رانالاق تابع ر

 شپ ییرابدنک هقبقل اف كر قوس
 هدیه ردق كج هلب هدیا هرادا نوک نوا

polyجارخا هدب  pla!۰ یدیا  

 ندیشک ترد جوا Kio هللا لپ-ءرق
 یراتایحكنسهفاک ندرلنانا و هد هېلو ادعام

aLندربذوب +54! هد هک.  anكن  

 ged) وط نوتدسل ندیدور تد ی رافاڪ

Ob ی fabs bls هدكن jean) یک 

 J‘ وص هد مس ندقلحا مد ۰ ی ددا شا وا

 رب ېک شعنررپ اندام ندفعض هدراهج رد
 . كوي فرط ره كنردوج و بونلو هدلاح

  E-eتفان — ۸



a a, Be | 

۱۳۳ Saat 
 «یدناروتسغ dhl josh وب

Goreرب شهدم ایوک نمروک رروک  
 لبا داملا قوف تشهد ر یک شەرۆكرواح

 ار ر ا رال هزار
 رانالوا مالعاص ینرلفاګ هد رز وایراطخا

 oro یمهقرا Aura و لا رد یر ند

 . رت هددها شه هت سزا قمال ەفاب قرةشوف
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 !ALE زممتحار Lele یرازیاکنا نانلو
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 ءادفو تری هدرا هج رد ل وص نوعا كام: هلا

  + gal SEIS SLEرو م نامززاندهرآ
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 ها رلیشحو تیاعما نوج ۰ شعا هدقلاق

Jasهدناژاد مربی زن وب تودداق دانا  

 2 هفاک +( رلم (ly UX ais وا شقار تسد رس
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gaslesKkIوعلب ۰  stelle goییژر  

yarns ycیزفروک نوعدوهبولیکح  

 وزرا FEN سیصأت Spy هدنلحاس

 یتسهعییبط OY pasts) ji jb slau یمعا
Jaهبهبرح رب هدبلو و هكردیا  Met S 

٠ a8 ۱  



۳ im رم 

{rr} 
 2-4 بهاذم ool وروا رانامز وا

BY ge Galilee Gas هدنایم obs) 

 نوا ندنغبدلوا شبا روهظ فال خا

  par 4هکیدبا یرغو-ط هنبا-م
 ندبهاذم بابرا  Ohهدیدسجر یرغوج

 یمظعاینق كرلنو .رلیدبا هدکغا ترجمه

 » تسانوور « ( Sys) Goالوا

dnd yey هدنلخاد یسهعطق هدناللوه 

  ۰ pal Seloتدم . هداروا طقف
 هدیدم  Cullصا لرهیمهدنا  Se olaهب

 هدکانا مسوتندنایرب كرابلادناللوهو شاک

 هده-طنرب هدنراو..ج یرادودح نالوا
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aار  weدا رفا 0  aهدکعا قاعلا  

pal۰  



nh aes ea ۱ ۳ زا 

Bes. Score eR eee 

ar ct ae 
Sate اظتا 94 od ز gal rel هرس یک 
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 : (نشج

 هدر هج رد وص هنعهظفاحت نح هدكم

 و هرک رص تدم ر ندنکید-لدیا تریغ

onesهب ه  slow0" ىکا رکیدق ره  
Lasلک شن  Geیر ندرانو ۰ یدا  
oatمریتتسه یک هدنمان « سناد وورب »  

 «دنالسیا تدور» Syl سم ات هد۱ ۳۰

 هرکص هنس چاق ر antl رسم LoS هدنمان

Sates۱ ‘ ردخانا  

 تراه ; موبلا هرمعتس» یعذیا ۳

 هل. ا ره Ok ر و ib « ترو

 .هرا رهش نالپ رو BU « توک.تقوف »

wv aly ۳ be۲ قاهرار  orتعوکح  

 تك رح نوجأاخ | هفرمصت تڪ ندنفرط

 قور درواو یاس در وا نوا یکیدلدیا



raed 1 
 ندنف رط یروینسزماکزا و ot بدان

dad'sهکر دشلدما  da4 ےس ےس یکاروک د  PIE 

alیصاهرهر یک هدرا و-ح وا قره وا . 

 < قور یاس » ale ر نانلو هدنب رق

 یر ندابز وا اوو را
 ۰ ردشآ دی اهظفاح

 وب ی sah die) da "و ریسه

 هنوکندنوک رار هلکمالک لاخ هماظتا

anyتابعش كنراحو تعارز بودیا  
 حال \ اهد تاقر هدار وب هد یس هفلتحم

 ook وروا رلنامز وا Ya. ‘add وا شادا ۱

eeهدد دحر  Delos Si pedal 

 طرح رګ Jib a\b ر نالوا هد:س وه

 هدکلک ه هرهعتسه وب هلا رورم یی یمالطا

plندا ور وا رد هنام ز وا اهعفاو .  



(rit 
 یما  alaند ذاب را هلت بهاذم و للم

 هدرا 4عدد هدکعشرب لر ەدىك یراقوچ كب

 هدرانایکیدلیا سدس أت كەر وک زم"مرهعتسم
 .یدیا هدکک هعوقو تاجابم هدایز اهد

 میده كن رجاپمو  rlهرس یکیوب

 رلیدیا هدقلاقبوشل رب هدنلخاد «

  gharید هدنوک یکنوکو هک رد-م

Jodie قوچ Ob alia pl نداب وروا 

HST drys رنو ۰ رردهدکلا ترعه 

 نالو-بعوف و  Oth, GH =Pهدابوروا
Soph Votes ید كوه 

 هلصفندنم وزا كبلاها هدد دج ر هد ندنایرب

  SHSردەد_ةلوا بحوم +  Sh gh.ردر

 نوجا كل هنلا یکوا نوسل وا ردق هه

 ءریادن ضمب موبلا  Gaelsيک یکودلدیا

  PRA saeو  BOاب 78
ALFANO GC 



 و

rio} 
 ید لوا ردو poo یکیا قحرب ندنوب
 تعجام هریادت ندرظن aba ود هش

 یوز و تح «یدا شادا سح 39(
 یا te 7S هدیرب ند fal wer لواالا

 . ردلرا یحرب

 دم fm روک ن.نینابر لراش لا

rae WEIلرلبشک قوج كى  | ndنبفآ  

Keرک | نامز یکیدروک ینبرلغدلوا  
plقج هيفا یک واكنهچ ام. وب نالوا هان  

 dud; a هدم رک زا هدورلدا هسدا رول وا

 othe ندنفید- وا شليا oo ییفج هبا

 aia Smo SI هرز وا قا وا ريب دنر بص«

 یتقفاوم هلتعجام هبیرعوط ند رغوط
paleo Nese!يم آ كرانالوا  alas 



۳8 
 تروصر ییبراکج هدا منم ندن رجک
 هدانناو ۰ gal شم ردتآ نالعا هده" 5

 fe بوسنلو یک ae هدنا_هل

 dai هدیدجرب ا یک ہدراد_ةمر

 a رزوا نالعا نالیدبا رمشن نکیلابهم
 و ۰ bal شادبا ?et ندتک رخ هاف هم

 ند:-هاقفر هلا J 99,8 4 ول وا هدنک

 ۰ یدا هدقفل و ید مپ و ناداه

 Ale gla مآ pls وا

 هلبا « یییژریو » يزور هلو لا

 تدمر هد Ament | 6 دیدح یایاترب 7

 رگیدهدنمهرا و سه لوس یکیاو هرکص

 Las Jo لو چوک كوب ماطر
 هتلمرب SIL رانو طقف + gal pki لکشت

 هفتم بهاذمو لام هن بویلوا بوح

  Pa So Aرم |
  ۱و



(TiN 0 
  tis Gaal slلک  pleلیکن ندنفرط

۰ bal plal 

  added A! eeورم یک -

 ندو رط ANAM abl رلدلح gels ندرل

 سپمأت هد رزوآرم نالب ر ویمانرا وال ودو
yaksیا  ° iE Lasدال هر  al 

 ۱۳۳و تورم ۱ <VE A\ig یجددمه: وا هرادا

opلر ےے یصطیا یلارف  “tet 

deتڪ یی هروک  a apa)یءهراداو سالا  

 عید و هرت راق درول فد ی رع وط Oss رعوط

gal llوم  gladeیم رءژ و »ء  » 

 هرادا ند_نءعید) وا شادیا End یسلاو

 و !ods حدو ERE Led یرو-ماو

 < یسرهز < (ey ۳ درو هد هر و ریسه

 "یدیا شەر و یا



Grind 
  ۸هدا لو سد وه بدنه

  aفشک ندنف رط یک  YS Malهرکس

 كیصمک و هن ( plat ob delنالوا

 نانامنام » یهدنرزوا یر نوهدوه «
 هد ۱۶۲۰ رایلادنال وه هد هر زج مان رشهر 

  « by J jeu tel«مادرتسمآ - روف

  calشمرو  ۰ alرلبلادنالو-ه طقف

 هرادا هد ینو هنرزوا موزا یرلکدروک
 هرازملکا هد ۱۰6 بویمهدیا  Syشعا

pal 
 هن رل هرادادب یدنک رانامز وا رازباک زا

 ره نکس  th feyلیلا یی رجا

  65-2هدكنو یک  gallبورد شكد

ALY ge + pal شعا ase » قروو « 

 زو ج رپ ناب درب  BPدرءرو



: Reg 7 Ce 

CUT 
  I pelهرازلکنا هرکص ندک دایا  Jشا

ler مویلا روك ذم عةوم یراهدلوا 
 ىب رهشر روهشم لاو رو« لا كندندم

 ون  ghar gual sly.ردم
 نامزرب ردو هنسشب نوانوآ ندهرا

 هدنمان ناب م gl هدد دج ye رکصندکد ۰

 antl po pe ALES و تاحایس حایصر

A Ss ge ۰ Gal pod akقفوا ضعب  
 یکیدروک هرکص OS ALN سی تر هبرق

 رارهش كجو هن رزوا هباجو قبوشت
tegoكلدا  cules peg as pb 

 هست oe مشخادالبف هدنسهن_س ۲

aioe۰یدناشاوا  alls geاقم مولا  
 Beth و نالوا ندنرارهش كوي لا كن

pialرط يناولپناب هرکص ندکدنا  . 



 و
otشنا سیمأت هرعت رب قفوا د  
bal۰  

 هداّ ما یلاوش ی ge وکح هریکنا هتشدا

ayماطر  Joboهلیسهطسا و  dm 

 ل راو هرکص ندکدربتک هد وج و Jo رهګتسم

 ر هدایز گن هد راه ون و حسو هدرافرط وا

 رانه ماطر رکیدقااراو و poy و تبم#ا

 هر قف وا نال وا شاد tel ندنف ط

 ieee ها هنافرمصت ت هدیرا يشو

 + sal شاوا

 هتخایس ahh 592 هکردمول-ه»
ood) liaیرادصقم  Jas۰ رد دلا  

 oy ند نم Je یک وا ody هل ج زا

 ال وا هدیدج y هرزوا یکیدلدا ناءهرد

 . ندرلادرک هلیسوه قغو lacy زکااب



۱ ۱ ۱ ۰۳۵ ۱ 

alby oo ۱روهظ اهر رام  pk! 

odd!ران و  lie glassد- ص2۰ تاح  d) 

 هداروش هب ی رغ وط ندد رعوط توت

 AP co هده bla صع) و هداروب

 stile fig ۰ رلیدیا ردیک نوچ یمیمأت
fbشوكو نوتا  os)!و هديا  gobد  

 ?b= Spa وم ی رلف دا وب ا ران Ams عو وب

 هاش هدر صم و رنامز JS ی” ۰ ید"

y42 دىا نب ھل ىرارا دةم ران دیک هدیدج  ~ 

 هتشدا ۰ !bbl bla زن هدرا هج رد كج هم

 Ap Se Oder yee وا ممد یه یا وب

MLتاقیفدن  Sleds ansنوحما هیدج  

 هکر ولی هنل وا رک ab شوک CA هتحایس

gloنالبداندرلنو نوجاینایفر كن وف و  



ror} 
 ۰ صدد وا روصت تبار هده هداف:ها

 Nye رخو هنارور قرن دصقم ر هلب و

ala lal aleهدام رلنالوا شل  

 ر بئاصمولرد كي
 « ردهداب ز اهد رلنالوا راحود هره کام

 wets یرلمداخ هنا ;ols یک وب ارز

 یراهصوصحم تا ةد یک هددیدج ر

 ett نوتلا رلنالوا شالا esl هلا

 تیافالثم بویلناتکرح ییکرلندیک نوجما
 یدوعص هلن po She هدیاهدلا ین ر ردا

 هلراابقو خط ناشروک هدنجراخ ناکما
Jasبوئامرط هد  BATهم رازوک  

 و زاو هدنف gy of ندقمردلا

 ۳ Py) prio ممه یح یھ وا هتشدا

 نوا بول وا Sole ندنف باب را اط



{ror} 
pee Gt hieلام ره وط هن ادب  

 dac*Y وط هلن رنک هدن Jaabs la شاف ون و

 GLa pl هد حو ۰ fal شمالشاب
 هيلخاد لاوحا تن yee ا

ae jar leyکارو تامولعم ر راد  Sok 

saad «|هدرلف رطوا هن ند:  yA ped gb 

 رهام و ,U2 Jol -- ننفتم مس hr وا

 .هرک ذ ییرلما كني.شک یکیا ندن و یعببط

 ۰ زروبج
 ا 4 !(doe 9 یرندران وب

 دهن ۱۷۳۲ تولوا لوتام وسوم

JLoیتحایس نالو عوفو هداشيمآ  
 فک ASF عونرب لزوک Sule هدنسانا

 Sai ab وروا هرکص omy Sy بودیا
 hi 4 a abs رکید ندهعطق ر ۰ ردا

 ۱۲ فان و - ج



en EOD 
 Q ex و تب هطقوا bbls نالپدیا

 یال < ل ردتا جازتما هلي هع بط
E 

 «۵-ساارُف ندا صا ندهند وا یشرب

 ماطر So هایاپسا و 55

Uy leتاناسم ع ون قوچ كب ندنرافرط  

 ندرلنو هدهمسددا لوک sob» رادزاو

 cipal هليا ol اوروا یزآ كب هبسللا

gee Nay ۰ gal plea jas! 
 فیطل یکیدربتک ندیلاعت cla rl لویام

Feeشمربدتا جازتدا هلا یعلفا هنا رف  

alt Gaia) ylهدهىدارف ن وا یماقنا  

 هرخالابو شلرویما «ایلوینام» هکعجوب
 بول وا یص وص# س کوج وا ےساوب

 هکلدا دای هلبا مانو هدنفرطره كنا وروا

Hab.ردشع  . 



TT 
 = وسوم هد یم! كحایس نفتمرگید

 هدو ۰ ردند ور  Yt gels Jailsهددسدا

 تدم  23 cheهدنرافرط ادانف ییمظعا
 شنا راه  + gatهداش ما لاج

 اب..ساقآ هدنساننا یراتحایس نالو عوقو

 كن رجافا  Geb) Soleبولو عور

 وروا ینو  ja 4bےلقا اد-عامندکد_البا

 لک هدنص وصح یا 93 زما هدەلا

 راک ادفو تجز  Kal, 3 SPIند:

  ۵راک كحامار رده  — anا

SV اش ور س نوجا یماشا Clay 

 یدبا شارو .

 هلا لویئام ندنویناب زکلاب هدار و

 ت اور  oddest! plat yeeامزوا

 رات « a Oblهداشمآ یا هل وه



e 
 ا ی ,Sab هر و راناشالوط

 كن fale تروص و كن Jal بویلوا
 روک موزا هدش هدارو هنحاصتا و رک د

Lae cleat:ردراو رلحای-س قوچ كن . 
 ML Maru’ + she هدب اہم رنو هلج زا

opty Soulsلک درلهدا بوس  
Sheeلقوم ید هل... راس  Mh 

 هلبرلذحایس ترر د تندر رد 4 ردراو
 رز یرآ یرا رز ر.ع تایفشک
 ۱ روش SAKAI راح



 :if at a 3 ۳ 17 با
 u 4 ی و

ae ۱ سی( ns 

 ما ءا وا ۶ wi, ne نر تاو

 و او تب ABS ت وصل را ی نیت

OOO سس 

 قفد :Gees یررح

ot |دلج  

 ,dict كنسهليلج تراظن فراعم

 هرکص ن دکدلدا جرد هنسهزغ Side ناحرت

 ۍدنلوا عبط ید هدنلکش باتک

 لوبناتسا
۱۳۹۰ 



 ( یسهرمعتسم LHS هارازسلارف )

 « يلوا تاثبشت »
 سوم نهم

  ype ws! Beتُ €

 هرزوا یکیدل روت et یکل وا ندنوب

aio yfىس يس دنس هنس ۱2۸۳ لاسال ود  
 هرکص ندکدلبا فدک sed ر كنم

iشالا تدوص هل نالوا ینکرح  

 ععاو Sale هدافن-سا نایاش ا

 (satay شعا فشک oaks ر فیطا و

 رخ هرازسنارف نالوا یسهراس یاقفر

 ۰ Sal شمرو



15 oats ۰ 
 ی زوج یادم ناتن اود هلة واق

 تعارزو شنکب why كن یتسه-طوح |
 Sm وا GV یلابقتعا ندنرظن هطن

 Jed gh روک Ja رهن ندنفید:] و شا م کوب

esواردك. ییاهذ هدنص وصخ یرا۶ا  

 (Fy edde wal oper Sac تاروصت

allیک هدیو  Od Joramنوو شر  

 gel ندنکیذلب ییغی-1 وا ردو هءارجا

 lols ieee et sails هرکص تدمر

 كا_ےدطوح یم cutee) هلته هطق

 یمارد شار هلیعهطعاو لار كوب

rgdیحدرد نوا لارف  a9)ضرعء  

 ۰ یدبا شابا

 رننامز وایمهعااط كملا یوم حایس

 اقیسکم هد هدا شاروک لوبق ناباس#



 یهدنسهرا یزفروکنودوه هلایزفروک
 ندهیامطاقت نانلو هدنرزوا هعساو ٌذعطف
 ع ون راسایو تابراح یتموکح هسنارف

 هدا تأ هلره دل یال وط ند« لعاشم

 ةنجرد !Giddy ادعام ند ک دم هدا

 Dye par هنسهظفاح تا رلماظتا

dys!نالوا هد کک  Spotید  

 July هدننسهج رد )24( هن راهرادا

 ۰ یدبا روببهلیفا

 -ارف هک یدا هدرانامزر هلو دتا

awم لا  aنالوا دودعم ندنا  

 (a+ هدکنا لکشت cue tt نایزئول .

 هر لغاشم roe dul رو هک و لاح

 لاغتسا ab روما هريس یا ندنس

ot Sees!ندنفیدل وا  Pb hss gl 



Fae Pi 
gerdش.اتااطخ لهسیاردیدارویدیشیا  

ory diey5S دم abs ۰ زرولوا 

 : Up 9-0 ache ناشر 4 هلل وه <

ueتهارر مزار  alowسرو  

 e ردرا و تداورر و رز موس ییددل وا

dal realراح امد یلهسدارف هد هد  

goa rb zs)رلبدیا روبل العا كب . 

 Grd gh ههفد Cll ینایزئوسل رازمسنارف

 تفاطل كرلفرط و نامز یرکدروک

 هب هدا رو بولاق ری دنس هداعلاق راح

 ,{ed's eddy 13 ی ?par هدن راتد وع

adel۰ راد ددا ,دکمالدا  

 .pol scl "دقیقح ىس هعطق ناز وا

 بجد الج ينيراترپح ر ظن كن رالح اپ



۱۳۳ et) Oe aa ee 7 و 
 =  ۳ 7ی

Ae, 2 . 

۱ ۱ 

 ۰ رددهطقر فیطاو لزوک هدرادجرد

  بولوا مالغاص تباف و لدتء. یماوه

 رنامروا عساو یواح یراصتا عونره

 كج هم هلي روک هلیازوک یتیامن هدنراهرا
 ره نامه ha abi ہرا اج شی ک ردق

 هدالوراجو ۰ ردهدک لدا فداصت هد و رط

 Nel ماطر كوجوک لوب هدنراتهج ره

 ۰ Joyal عطا هل رکیدکد

 كب دوخایو نایمهنلو هدرا هعطق راس

 Hilo y تاناویح نانلوب یرادقم رب زا
yo cbوا هنغ  byیداصت هدنسهعطق  

 ندرلناویح زیرنوخ و شهدم dl ۰ روناوا
 هدیه-گراو هناناو-یح oi ge لا هليا اد

 ندنهنج ره CU ym نانلوا داده ردف

 FIGHT PASI. Xs يديارودناوب



4۱ ٩ 
Om ءو Bl » راب و هل و 4صاماب aul 

PA 8 نالوا ص و- صح ala او 

Bs! ك. ڪوي كن_ههعطق ناب زئ وا 

 هدنراراچ  «pal pel WGهدراراجو هن

 لا هد كرات ال یلئارفنج سوکاری 

 را ردهدک علی .

acy ناسنلوب هداشمآ dolor 

 Shy 9 le یکیدلر و Bl «ناءاق»

Xs Mere?نالوا .دنلوط مدقرب یم  
 فداصت هلن رک هنر رہن LH ول هن .BG لا

 یربتد هنسنوا زکس هک وبلاح .یدیا هدکلدنا
 مسفندرلحاس# و رادایص ماطر هداش یحآ

 یءدددج ر رانو ناه هلا فالتا ییمضعا

a BIL oe Netكع ضرقنم  Jar yoهن  
 هرد اد عدیدیص حاسم ندنرافدلوا شمراو



A ی و E و A 

a oth 55 9)یون ره  esi y 

sa!لزوک كا كرلنافااب ۰  EHFییونج  
col. a plهد ولو  waa)هبسللابلت و ہد  

 لا كون روبط هدناب زئوا طةف 5251

 هفلتحم عاونا كرتتاغاباب نالوا ندنرالزوک

 ° رد را و یههددعم و

 یسهیعببط لاوحا یسههطق نابزئ ول
 هده سدا 4۶ هدرا هج oy ندن رظن طه

abd } ail 8هلال هدنلخاد هروک ذم  

 كن هعطق ۰ رطیددا هدکمامهدیا لیکشو رسم

 ليكشف Jaf قفوا ale جاقر زکلاب

 نیک Om هرس رر Sigg شادیا

 aK IS وب هد هد ها شا هدفد رظذ

 یم وژیشا Or pI وا Jonah ندن &

 هدمام ه.) 7 هد واهم هنر ریز هدنلاج



“> om 
OLS y هدنسهعطق Ob jt وا هک و لاح *رلردیا 

  tyموج ههروک ذم زک ارم هسصهرا
  alهدسدفور مه نود رااضا یرازسنارف

 هدقءالاق یلاخ ! dy oo Patyموخر
oS رکید ply هدزا عرب هدانا 

 هګ دیا بلاط تن واعم ردنا تیفیک رابخا 4

 :یدنارگنامز be ردق

 وب SH هدنرافرط اوالبا رلنامز وا
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ey 2را رانامز وا  Aaاص نکنز لا  

 هرس Ob gt هیازورف نالوا ندنراف
yo” ekeقوم یرەلوا هد طور  

 فاز وب-یدا شلر و را ها
S Welsوا شعب  gualهد دې" تالماعم  



 4 ۰: و
b>ايشا هدیدجرت ادعام ندفدنازفرلهراب  

 هد یت ال وصح عو ره كنا رول ردنا لاس را

 لوملوب اهر ee هلا has هاب ور وا

 ۹ :هردل وا ش ھيا Sas دما ترا

 ۰ یدا ش | لصاح esr تور

 ر هلو S| یربندهنوا ید ازورف
  نالوبعوفو eth y Gamal y هددص.

 زاتما نالبرو ۰یدیا شاتلوبف ین اک
 0d Saas gh yy هدنسا دنا یم هنس ۱۷۱ ۲

 AST وم و یا هن یا نوا

 !Jim هدنلخا د یس con® Ole وا از و رُ

 د-عام Saal Sls) یارجا یکی کب

 داع« حو ره <A هلر دا فک هداجحاد

che)هدهک ءا ا ندرت وب و یک  ar 

Seals!؛ یدیا  



 و
 (Kosa وا لات هزا.تمار هد) وی ون ازورف

 هد ینوش + یدیاشمال اب هاکرادن هرکص

 هدنسم Mb 55 ول فا po وب هک[ هرم و ربخ

 تکرح نوس وا dey gl yl هدنروص هنره

 هد دنا شما تاب gol زایتما اب هکعا

 cs gad go aim ysl یمهزادا گیر ريعسم

 ییعب plal هلاوح ,ald هدنهان قاللیداق

 نیبعت و بصن !gel و ناز ول قاللیداقتوم
sal pelلو ریس رلن امزوا ۰  

od pean)ضا یخ ر دنا و رمی ود هدر ر  ) 

 -و سم ob 5s وا (igo gi وا ندو زره

 نيول سده و5 یر سوافود هنس

bl ialنداضها یا هقشد ندرلذ و .  

Syهک یدبا شغل وا لیکشت ساح هدر  

Slyهلا هرو ک لم تابه سلم و و  



4 ۹ > 

 ۰ رایدبا كجهر و رارف 0 راشن الاب

eer. jolyyندهسذا رف  
 لاو ais oo نایزئول هلتکرح

 ندنخ رانزاتسا نالبریو هازورفو شاوا
 هشدا هدنههنس ۱۷۱۳ 5m هرکص دسر

opalشلیا  pal۰  

 Me هبلکلاب هنماظتا قاللیداف توم

 dae هدناخاد هرو نالوا ش 6

 قلوا وع ناهه هرکص ندقدناو ot | ارجا

 هن god هدیتءارز نالوا شک Aad رد

 رلج رحم ضهب نوجا SY pot بوبالشاب
 نايز ول Jo رحم و طقف ۰ یدیاش aly جد

 قح هلوا رادم هات یتعارزو ترا- 2

 ند ندم هل وا واخ یبا ر هدرا هجرد

 SY ند 4: س ترد نوا قاللیداق توهم



۰: ۰ 

 تر
Ob glنالو هد: سهر  poll py 

 جاقر هدنلخادیم هعطف اقسم ەل ہم هطعا و

 . یدبا هدکانا دیما gle هلو حج رخ

 یمارجا كندصءوب قاللیداق تو«

 هلا رالویناپ-ها یزسنارف روک ذم نوا
 هاقیسکم هعفد جاقر نوحاتابسانم دیلوت

 er feline y هد ها یدلیا لاسرا

 ناب {Bs بویمهلوا لصاح هح رب ندنرب
 هداقسکم نوا ین ال وصح یسور سه

 ۰ bal شمامهنلود ج رح

 روما یک و ندنایر ییلاو و ریتم

 یسیسیم هدندنایرب یک یکیدلبا لاغنشاهلیا

 هبیشحو HLS نانلو هدنسهضوح 6 56

 هذئشارغوا dsl oj زهدهاعم ض 4|
 یکدوا ندنو he a < 522( شهالشاب



 4 ۸ و
 لیون هم یردار تالبوردمدنالوا یسیلاو

 vyly rl ies Oe نریم y ae رنامز وا

 (gs شلدیا solar. sale ندنن ربع

 هناب زئول كندارفا cis Fir هبلایموم

 ۱۷۱۶ ییعب هرطص هنس رب ندندورو

oki adieهلمبق « منا <  ar caكس هرادا  

 as رف رب ی وا هدعق وهرب بب رو هل gia وب

wes gas! neeه-هاف ر هد 4:ا رطا نو  

gol pel kasdیازور » هره شوب ۰  « 

 ر یشا OA) And gay شارو یان

 تمدخ اهد تاقر هنعرسوت هرکص تدم

 ۰ ol شادا

 رب ندکدلدیا سیمأت یرهش یلازور

 zl. pail رف رب هدنما هند هردص هنس

 ger تاغ هدنرزوا dole « رجا رېن »



 تر
  gt yهده  Ksهدر هلیا ره شر (399

 «شوت یثنان » اکو بودیا سیسأت هعلق
۰ gal شەر و gil 

 signe هعحالوا ازورف فارص

 aie الص ا كنه rob 5s وا تون Ds وط

 !Jy ah تور عج هددباهو و

 Ky ہدھ دبا ا ترب-۶ .درا هج رد

 كنور یدک تۇ
patزئول هدفرظ هنس ترد ییهظما  Ob 

Chee amهدنروغا یمیظتو حالصا  
 gaan ازورف ۰ gal pki فرص

 كنو لوا لا بور و تیبا هن رام هدانز

 !oh cae) eet باعا ییعسوت

 ancl كنو طقف + (gay شنا تعجام
 ند ودم ەلوا قوم هل-یج ور 2 س



3( 
 نوساوا ردق هبهجرد رب هدنابزث وا ادعام

 dali نالوا ش (SE تو تک

 d1 ےس حاقر ندنیدرب و تابات هد و

 یک ی يه رهت Why لا هزکنص
ageشوط زو  Gal 

ysو تاارحاقارمصه.لایم  dad!یکم دنس  

 (ot NG نامزیکیدروک ینایاطخ
 نکع نوجا یسیدنک كعا حالصا ین

 كن < ale ok و شمالک | ییفج هه وا

 ینفج هلواقفاوم DIS لاندنمهرادا
 لاحرد هنرزوا ye saul شعا مکح

 ژاو ندنسو ریسه ناز وا هلند وع do زاب

 ردلب هننهوکح هسنارف یفیدلوا شمع

 / را هر 9 Ja تم وکح ندسطید

Loan gt برغ » 0 avo بامر یبروما 



N} 
 نالوا شلیا لك شت هدنتح cal « یمابت

 |_ هوقو هک (gs شا all > ds alae وقف

 ندن ور بابرا هدنمان وال رنامزوا ae هدای

 ۰ یدناشادا سیما ندنفرط یرب

 هدایهوقروک ذه یعهرمعتبم ناب زی وا

alهرکصندکدک  alb, ote sbاماروئاب  

 عطهجورآ رنو بولیدیاداشک یرا هبعش

 یرافاق yo ردق هن ك سراب هد ران زلعا ی راکد ردتا

 هک دا قلعت هد راراود كس هفاک هسااراو

“gal ne Nal 

 كنقلخ سراب یعباقو اب مآرلنامزوا
 alil ب ودا باج یب راقد رظن هدایزكی

 نالو عولو هدنهرارازسنارفهلا رلیشح و

 لاغشا هدایز ندیشره یرازمنارفراه راح

shea hitینارايلعتم هعیق ویو ندنفیدل  



Eo 
 مسرت هرزوا  OAهاشامآ یراهحول

 سوه ! ch motقوج  y isهد

 یک هدیاپو كةل سراب ها - یدبا

 ناب أ یا ندنرهدامهلاقوف تبخر
 هدهعرد ین: روما ( iهیاس,هوف نالوا

 هدرلاماروناب یکیدتایا نیمأت هدسراب
  jars) aby abyیک ی دتا هارا

  ob Iیی رل-هوه اهد تاق ر كنا ٹا

 هداوب و هن نو بلج  Gandیباقو

 ز همان العا لوس لو هرزواقاوا روص»

 ۱ ی دنا شم ر دنا عبط

 یمه رهت نایزیئ ول هدسراب لصادا

Gosیواح  Gods!هدارو هداروش  

 .هدوم Volo كءا داشک رلاما روناب ماطر

 بایراراظنا هارو ۰ gal شا آ ینمکح



Gry 
 ضرع هیاشا#  ory glialتیافهدنابم

 ىرلار نامروا مسج و ار فیطا
dom و SS I) pails یک یفیدنلو 

 دوخابو یییرالوخد تروص هد رل زک م

Ela راحت هدلو هل dal sl هل كوبر 
ot Jar 8 GAS كرايشحوو 5: foal gl 

 نداروصت یییرلک دتا لاغتشا هدنروصهن

 ۰ go هدا وب ید رعهر

oble alk, dyبابرارل هح ول تد  
cil»یکید-لدا ضرع هش راتقدرظن  

 هرزوا قوا یقلعتم هرلعرو هن هدانا

 شل ردوا هب رغ تایاورو تایاک>هدقاطر
 روهظ تعاصر یکی Volo ندنغید۔اوا
 ۰ یدیآ ملا

 gael» | 58 هرات لصن vb را nee و



 فحش
 یرهن یسیسیم all gel كنامزوا هکرا

Anas yoشوک «نوتلا فرط ره  Phy 
able fivesندنهیدل وا هدکلدا نظیلوط  

 دیأت اهدتاقرب یتظوبلصا هدرااما روناب

 شوکو نوتلامسج ترافهدنروص كج هدا
 .داهارا رلفاحوایواح ینیرله-ةبط ندعم

 قلوا لک شن ندنوفای GAIL هلهو رویلپ
 Gels seh pa وکی مر غاطر لو هرزوا

 .وصو هرزدرب "ote نایزئول
 کا بلج نقد رظن AS a هدنر

sal Saalهدهعرد ینسهرادا كنو ۰  

 هشرا odie هنس ۱۷۱۷ deol Lhe gs ندا

 تیقف ود رثا a وا شهر Seb وا بو الا
 هدنصوصخ یعالصا كنمرهعتس» a رزوا

Ud,رویشیلاج هلبا هداعلا قوف  gall . 



 تم
 :J هایانهوفبرغ ie Rat ناز ول

 نیبعت هنکلیلاو هرکص ندک دک هنسهرادا

 ليد قاللیداق توم نالوا شادیا

 یرکیدر هدنمان یاا هنر رهلیدا

 لالبوره-ند ۰ ole ادا wai لو

 یرنمدخ وب ذقیقح A fas یردارب
 «یمایابهوف برع < ندنکیدل رو

 !Al pk بصذ یعوع Ny“ یلیوهب

 {liga د رول دد
aceكن  awe lalهلو زتهنارفنامز یکی دع  

 یزفولب یرب* مقاوم یکهدنایزی ول
ga۱ یمهعافلب وه و یسهطا رفاسام هلمعف  

 اهدو یسهعلف یشونیشذا و یرهش رشنات

 GAS LO ندررهش و هءاف قفوا ادم

 :یدیاهد رال حاس gt BE كن دم عئاوموب

teسس ۳  



 هدنالاهراو تایلقن یقج هلو وو ر ارز

 هدک 1دافداصت نامزرههعناوم لوك وب

 راحود هنالکشدیک وب رازمدارف ندنهددل وا

 هدن Belin زکد اعاد نوجا قالوا

oaلیکشت  eve Kelرلیدیا » 

 و ید هدننامز لیورهبد رازسنارف

 سيات هردو ره-2 هدرالحا-س هدنروص
 0 A هد !Jaen نا ماود هدکعا

 هرکصندک د ates lal كساب لام وق برع

sly yد هداخاد بویلدا تکرح  

 gal pial ترشابم دنا 0

diyلوا لا نوا  lelهدلحم نالیدا  

cutestرمش رو هدنرارط یرچما كن رهن  
 tile یطفارش وارد ره نو ا ا

 ۰ ردعنوهر نالوا
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 لوص ثكنپيسیم روك Je مفوم
 یسارو ۰ GAl هدنرزوا یلحاس فرط

lsیتیسیم ۰ رداپ ونهب هدندیا  

 aa هدب رګا ردو تک ژوت وا ندنیصنم

 Haart واهدکلنا لیکن سوفر كوب

 ندرالخاس STs یرال-اس SS كسوقو

gel Lasیسیمأت هیرفو رش یرلفرط  
 لیول هي «یدا هدکروکقفاوم Cb نر ا

 لوب Sule هدعقوم fal) با_ تنا

 وو شعاترشابم هنداشناره رب ےظتنەو

 هوش ل « ناب هلر ود قود » هرهش

 (gil » bays — لموون » قرەلوا
 ۰ bal شهر و

 یسهیاشنا alle ؛لروک ذم رهش

 شادبا <all _y هسد:پ» y يهدنمان روت الود



 رامتشاهدهسذارفرلنامز وا allege ge هکیدبا

 ندنرانالک ورلبا لا رسد نالواشلبا

 as ندم < يا
 ندکدابا مظنن یتنالپ كنرهش « نائاروا

 هنسهماشنا DUE هدنسهنس ۱۷۱۷ هرکص

 ۰ ردا یا ترسام

 لاو كوي كا كناشمآ موبلا رهشوب

ghd۰ ردندنراربش  O 
 !Dd, ordain لک د عسا و هدنسهحرد

 یلدا بینر هدنروضرب gle ك.

 شادا Weel os Jam yo لوص هنصوضخ

 دیک دابا مسوت رمش هرخالاب_ندنفیدلوا
 حس ول ر هدا sale یاظتایکاواوا به

 د2: وعینال,لروتال ود سدنم۰«یدماشابا

 بوآ وا هدناک- عدم رب رهش و نآ.)واا-نا



۹ ae 
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۰ Sasha یادم ery كود eo ve 

 واتس  bisود لو. ید ا دتا

 وأ لا رد بوس وا راد له  Jayهدهدن

 د دوم  3 pSص وص# ترام هر . Aهل

 و 1

we : 

‘a ale Sta tah okie: 

dle” 3شادا  jis oeودهدقْغلوب  + 

 لب کیدکی و هداج وب یربره كرانادیم
ablaیدا شادا داشک نوا یرلایا . 

 هدنهرا رذادیم هلبا Jerk كوو هتشیا

 نددچراب شب شا یرام-سق رهش نالف .
 ۰ ردن رابع

 Od Plas وب هل هش رانامزوا هنن

 هل 2 هله راد توک مد ا

pum Salen,شادبا اشنا رلان  
 Ae وط و شاسط یمظماعمق Iie «یدیا

 نان هلروا هدر هد شاشا اشنا هلا



Bt So eee cee ۱ Ne 

a. 
 pas ما وا كج هلبد ا ناک اهدن رهش

oatیزوب جاقرب هبا 4۶ نان یااچ  
 لیکسشت alive و ت را تایرا زواج

 Sle لروک ذم رهش ندنرفدا وا هدخلیا

 gal jd و الا tlh یکتز مدنسددات

 Ob هلروا لءوون !di نامز روع طقف
 . دل وا شعرا ,ob jo یمدیعفوم ت4ا

a8 ند  Yodelددعتم جد  PALS 

 لر. اک رانا ہموف Soke ندنارادهبامرس و

 ۰ رایدنا شال تماقا رابتخا هداروب

 نوتبسب یبمشاو ترهش !Ses ر

grilsراهچرد  ak auریسه نالوا  

 فرش داما ندیکی der yy كنءروک ذ
 عفاوم كدیدج رب هد رزوا یسلیا راہتعاو

 یفیدنلو fal ترج هیارو نده راس



ey : 
saندهساارف  os Foرا ور قوح  

eeشمالشاب  palسه ناهز وف ۰  
odieس كن ره ناب هلر وا س  ose 

 شد لاها دوجوم — هدرلنامز ینددل وا

allترابءندشک زود  bas “blش ون  

 جاقر بوق هدرد-جردو یسهدوجوم

 ۰ ردشااغوح هدنف رظ هنس

 هرس نایزیئوا BANG و كسوفن
 gps ندنسهل وا حالصاو راعا كنس

 .ارفو هدسراب هد هسا نم هلیدنا Bal یکیداک

 اروناب نالیدیاداشک هدنرارمش رکید كنهن

 Jie ندرأت (eth y oot pie ییهدرلام -

gual۰ ردراکرد  

 یا ندنابسا خاطر یک و هتشیا

 هان ye jal oo nwo ره Ranh نایزئ وا



ae he abs eter otتایی هو  

gy 
ealبو الداب  Ne AC SAو  

 لوا ندزلرب وماتخهن آ اشن ل«نا هلروا

 pal pk دیا {palm کند هدنارف جد

byنوا زکس هدننایم  Lbندندارفا  

 زو حاقر ۱ J gid y jure لک شد

 هدا وب ید یر ه فست .لک هام ندیشک

 لهشورال كنهمذارف هعددر هلج زا «یدا

 هب هدف لو ج وایشآ زوب کد ندا 64<

asl ee Acero Pome ob gt Joan . 

clots,رف  Jaiتایراوراک  

 یک BANG رای ہثک قوج کب ندنور
 JH Fo ندندا رفا هراس فونص
 تره !jth ۰ یدیا هد وب در

 راو ندندارفا فنصره هدناخاد هروک ذم

baول یس 4فا كرل وب  ee vy 
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 نوعا قاو ;Sd sade ر هد Pd هدنس 3

geal 1ره  ploبایرا هدرلهتد دیا  

 OE فرطره یردصقم SEV ندنو 7

os Jar joy Gamیفا طا  fhنالوا  

 elas ی oles ده
  CEIیدیا .

Ob زئوا هروک ذم ته هةبةطا یف 

J fides ازا ارو ازال 
 / یب راتشیم» هلا موحش  saliهل وا رادم

  ۱نوا 4 شع | یر تا وهم در

PE هدیدحر هلیدیما كل هلو یتدعم 

 هلذاق رر تالرشک رتوا رزکس هدرلنالوا

 ییسیم لرءدبا لرکشت  By dls seبص
  Sealوج هرات  Jueیرطوط هن

۰ Poul pe Mal siete * 



arias 5 te oی  SEDE ee te ;۱  
CA:لاو ۳ ترس  

(i $} 
 نالو یر « یمهیایموف برف »

 دد زن ییسیلاها gue tom » نازو « وال

 را رهش ماطر هدهددمه+ bias یاس و كالا

 نالوا شک ندهسذارف نوعا كا سيمت

yasلا كلور سم هرادکن ز  ob jad grag 

 ,م طا را 34 وا pais ط "gps ue و

 ىد صم هل تمام op ول <o الا و

 egal شاب: دنا ارجا ها

 یدنامژ ق و یکم ناب زد ول

wd yدنلا هتفدرظن یلاوحا يهدرلاسا . 

 ارقف ماطر ًاعاصا كنیلاها هربعتس» یش
Ob DIAو هار هلا  Slabsندهراس  



 ¢ ۷۰ و ۱
tadباسحا یکلدیا  Caos!هدر هجرد  

 ندصاص*: نال Ae حا ص تحایفو مرج

Lal Naseوا ش  cece + seekهد  gis 

 : ردوش

 Nae ga هرس یسهنارموف برغ
 ون bile a by هدنص وصخ 654 5

al Kaید هدلاح یکیدلیا تمجارم  

 تریعنالیدیآ هدابوب تیقو نر و از رک
 ۶ قلهرار !GA ٠ لکد eles هلا

collar 98هر نا زئ ول هد هده منارف  

 هجرد Sy یییلاها نو۔ ا كق منم

 تیام ۰ gal شءالشاب هددش وا هدرا

sate hoیان وام ہد ص و تخ و هلاعجا  

 هک ویلاح ۰ gal شباط

 Jaa pol ردفنالبنتسپا هرلتهجوب



eee 1 ۷: 
 ین واعم وص its‘ کين نداد منلو أ
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ehل دال وا مو کم هل رلازج  Laos 

 هنس هره ناز ول كع lai تارا اس

 تادافا هوك راسو !gist هرارف

 ۰ GA'G ردنههدهمان al yp رار

 FP ON gS sine mt نایزبئول
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 جد S399 زو جاق ر ندرازفو نداق
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MNS » لارهنهژ لاشوا » و هوور 
 هاخ هنسخ كوب  otندناکر اع نک اس

 شەروتوک هدید-جرب یعو-چ كم ید

 هکرایدیا  I Syییفک كی ترد یعومب "
 .یدیا هدکلنا زواح

 رغ  dale gicی ريب ادن یکه دباب وب كن
 سراب  GIهدکمالدا بیوصت ندنفرط

  + galهدرهجردو ارز  ettر نالوا

 ندناکیاسپ والثم وب یمیلاها مریتسم
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 . Koرلیدیا هدکا ۰

 لصادا  SOLنوت لک دكنقلخ سراب

Oral لغشا pbs وا cad را زمسذارف 
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  lasهدکبرو ت.مها ( + basتدمر هله
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 تب  jus 0و  dammییجدق ر ندشدا رفا
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 pal GElolledy yoy ییرافدلوا
 ارجا كراو و نالپ WT هسراب

 "دقیقح كنقلخ روک ذم رمش ( pe یراکدنا

 روا ۰ ىدا شعا باج یب وایو
ods lasر  etal » Pg > Jatinیک  

 لزوکتیاغو ج بوسام هنس هل برب لو
 لزفوب هکش ما هد y یو یشحو رب

 بارغتما بجوم "هقیقح رارنھ یکید زس وک
 هلن اع»د هدنراوج سراب poms و ٠ شعا

Olیرلهلعت راکشو دیصو یرل_ثب رای  
 - امروا ان ولو acid یک یراکدتا ارحا

 Blah 5£, نالوا شار و یلاص هدا

 هد لاح 6 (aly هدنرزوا رلت | نوګا



 اتم
fol.تدم هج  ote yg)تیام بوشوف  
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yonحقا وه  gsهلا قوا هد سهم  jist4  

css?ندیلاتا رتآ هن» بود ارجا  » 
 dans GE رب جد gsr هلو مان

 ییراتفرعم و ره هجرد كرهدبا صفر
 7 ihe رلیدرا yes asl تایرا سراب

 روزنهو ج ؟ یک ently رلیذحو وب
 ook ز لا كنسیلاها سراب رانامزوا زذ

 en Gm بودا باج یی Jao رظن

piles»هزرآ حاودزا هاکنوب  Beید  

 .و ض هلا سوهر هلیوب il» شود

de,رلناازوا یاودزا تسد  Fle ge۱  
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 قدوم یرب عه كرنوب هدر ها

 اوو ود عقم هد سراب ترار توا |

 یشحوو bilo y sical s AF هدنمان ۱

 وش gal شل# !ot حاودزا هلا یزد

 هگدطنا لوق یغانابتد رخ زف هکراو ردف
 همو-ةص ند: (Jad | نسکع جاودزا ۱

 we ghia cal و otinleih « ماد رون »

 .یدبا شادا جاودزا ade هرخالاب

 هدسراب تدمردجوز هلی جوز یکیو
 بودیک هدیدجر هرکص ندکدنا تماقا

ae gbعوقو هدنروصو هدرهسیدیا  

 نو-ګا كمر و Sle هرنالوج نالو

 هب (gid 4( بوم كنس هج وز اووود

 كن هژبق طقف + رواواروبح Kee هند زت

 رولوا لصاو هب هدر ةه نالوا يهراد 3{ رقم



{r} 
 یزف یثحو زالوا  FSیا رآندنسبدنک
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 تدمر ندن؟یداروک قیدصت ناباش تهج

 ین هب gba جد كەد و رس٥ wit هرکص

 .يداشاروک یغبدلوا شمامهدبا لصاح
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 هنر كرهشود ندت سایر عف وم كلا

sil ysكن رکیدر ندنساضعا  is 
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 ردا برق (Cre هد را هس | شدالوا
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 هدنروص ر dm هک جد یهطروفو

 یلتدش نامز یراکدنا Ga هن رالح

 au رزوا SS رق de ( یزفولب (
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 .هراب لک اا ی رک یاضفوب

 هلا لاح جوک ناک دز ارق هل: 4> ی راک دن هل

 ۲ 2 صبا we pallet هنناول یزف ولی

 هرکص تدمر رانو ۰ fot شاوا قف وم

‘by Cees J jen! تکرح Usa gy ۱ 

 wt 0d Jaws dul شا وا لصاو a صدم

Jaنالیروک یعوزا نوڪ ا تح اس هدروک  

 هردو شەامەديا اشنا هل تو و ی رالادرص



 Od fsa ly شام هلوا رد KIA رادن

 . رارول وا راحود طر شهدم

 ید هدنماننا تکالف وب ناکدز اضف

 وارد ك ندنزوب یر همرپ+ تاحاتحا
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 . كنالوک ام هرکص تدمر قرهناصوا

aie yyجا رارکت هلدهج یراکدچ زاو  

«allراچود هدنروصو و شالئاب  bat 
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  ody pl lasهلا رابفو  Litهدعقوم ر
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 ~ یشا ندنادسةف كالاها - یت وج كن
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 ۰ یدیا شماذدیا



sh) > Sy cat oS te ee dlو  

3 € 
Bestیک هدناب زئوا نیا  fly5-2  

 ?AF (dia ge وص هدنمدنس ۱۷۲۹ رهش

 (Fe لوب 29م راک وا نوا یرا هظف

atchaهدفل وابارخندناب ر هنسره ردق  

aslراد سوب +  al Laiہر ک_ ص ندک  

 (SJ lia نالک هعوفو GY yb ندرانایفط
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 هسراهعفدو ۰ یداشالروک یقلقشب راق رب

shamر ح۵  (ges bos Gaurباج  
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  ent db oSتاحو-نم ندنراقدلوا

 هدا وج 52.5228 كن راهش اف هر رح
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 .یداروبهل وا

 عالصانایاش هب یخ ندیلیخ یلاوحا
 كنهروک de “or وا شاک ه ھج رد رب
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 ته he) | — any و

 شعاقبس ینامدخق وج كب dist بودا

 ی هدمانو Danilo یمیدنک .Gis یدیا 7

 نوهافام بولوا بونم هنسایلمافر لوب

 pyle یردهنوا یت رمش جرد كنابل اف



> 
seal هدایزاهد 0 Karo dey هد dee) دنا 

: gl شعا 

 ۱۷۲۰ لب وهب یردارب Ohh ورهید
 . GAN SECM yore هعتس مرد دس س

 . و برف < یروما مریعتسم هرکص ندنا

 ا ه:مهرادا دی كن «یمایناب»

 همان تیقفوم هدناارجا هدایایموق و

 297 ral اد-عام ندفد-» هل وا رهظ»

 شلوا راجود هدهرلابز لوس كوب هلنامز

 « دهزهد ینابموف » هرخالاب ندنهیدال وب

 یني روما ott lags So y هدنمان

 ۰ gal pel هدهت رد

 GAM y) ر هکد رغتمانایاش یماروش
att! colle ysهرس نایزئول تدم رب  

 هدرا هج رد لو صن وا هدافدسا ندنس



a> 
 هن سرا كنعارز ندناب ر و یعیدشااچ

 هنعسوت كن ران هدندایر ( atiتہش

  fallهنن هدلاح  slyهروک تیقفوم .

 ردشام ۰

Chive shal geal تلاوحا Sy 

 یخالصا و هدکلک ورلبا ندنما-ظتا مدع

olsi guia وب هددر دج ثیشتر نوجا 

  aK klهد هسا  orl yهد بیس رگیدرب

 را تالماع+لرراصعاهد وا هکردراو 44

oro ردیرعا ثارا ath. li 

 یسیلاها  SP.وصخ يفر 3 را را-صعا

 هداب ز كهدنص  Speهربیادن ول ردرهلردآ

 هکوبلاحو شا تەجارم  fal ayكا

 ات  osرلیدبا شمامهروک «

 لیونهب  SAK yo Aلاصفلا



(113 
Fir adel رف دنع هنس ۱۷۲۹ Saul 

 ندهذارف هب رب ندهب رګ ناطداص نامژ

nal هنعفوم كرملایمو» راک al js وا 

 ش دی  “galنامز یکیداکهدیدج رب هی زە

lly gar كب ییلاوحا oe 

  atl ga eal: galیروعاو لاوحا

. GAN pe gh jy هماظتنا ردق هب هجرد رب 

Bl 'وا یشر تفوم هد ك ءاظت NS وبلاح 

 .یدا شوک = jlaly Eهر هد

 كالا نایرج ه_ءقو شهدمر هدالخاد

. gal ple all یکوا هسلص) نکیل هرز وا 

 ۱: رد eG ge هسیا andy و

saeیر  Moleرخ رو هل  

vaisهاله وبه وات رانا نالوا  

 (by یربذدهنوا رایج و ن کا



۰9 
 تبا هلا رزمنارف ننلوب هدنسمرعتس
 ۱ ۶ هنروصر هنانسود

 هرافرط وب هدناکش] تیادب Che ریسه

 هل را-تابر af cS Sie نالوا شک

 هلا رایشحو كن pole زسنارف راس
 رظن رانو بونیچ هدنروصر لزوک كب
 وب هکرل دیبا شا بلج یی رلیدون_ثخ
 sh را تال صفت نالوا راد هصوصخ

beشاف نایمردو  galوا هتشيا ۰  

 JPN DY یرایشحوی-یسٍی» یربادنامز
 Nd altaya تایسانم یهدنرءرا هلا

alasقوف 4,  Oye ab!ارفو شرم موک - 

Sheiny 02) paشعثلاج تدمر هدأت  

pal۰  

 Aine om ناب زئول هکوبلاح



.+ 
 یلرا رک للخ alc یهدنروما

 یرلفدلوا ےک هلهویسشل وا لیدبن كرلبلاو
 ولب كن هلیفس صاصما غاطر !olds یللب

 . ریثک هم رارهش ناثاروا - لهوو و یزف
Jdراناک ما هدرلفرط وا  asهدعاسم  

 هلا رای-ثحو ًارا-ءتعا ندنخ رات یلدا

 لثاز شاوب شاوب هدكناپسانم نالوا
 © GAL شارو-ک یتددنوط زوپ هةل وا
 dl‘ صوص یک وب dy هکراو ردو وش

 هدتکرح هلاراکطاتحا هدایز كب نامزره

yt Pad yندنسیلاها هرعت جد هعفدوب  

 dined چ ینیراقد لوا شهروچ زو
 etl ysl هدنروض كجهيمردنا سح

pal۰  

 هاراکطاشحا هدرا هج ردو را يشحو



SE 
 ید صقن !HALE تکرح هدنروضر

card slaهراس لام نانلو هدراوجوا  

deel acaiهروک 6 | هدرنا قرهالک |  uP” 

Sarl» op laiو تیامنو شالا  Sham 

 ۰ رلیدبا شمالماپ هد هت وشت
 شلدا ماود هله جوو Gary هتشیا

«galنایزثوا هداداوب طقف  ger nt 
 ,SOL یراقلتهود نالوا وشراق هنسیلاها

 هدنقیقح بوی وای ر هقشب ندشی pe وکر

 PON و. ح ply هد هعلا_ طم رک در

lle yeاون.البا ۰ یدبا  Need Jobنک  

 Lal ey ساسناقرا هل اد ندهیشحو لئابق

 یمهلجج كرلیشحو نانلوب هدنرلتهج
 ردا موج رندرب ۵: ەر ھوت سه نایزئول

 یراکد نا طبض هدراروا كرابلاب وروا



=. .۱( 
gawd ail ysيو هدادړت ما  

 رای دیا

 OA) gal و ,Ato رازهلارف

 هدایزك هدابوب هلتهج یرافدل وا رضب ایک
 و و dd atte 7. ا

alaeشالا نیسیعت نوجما موج  
GHAI!نولاک یسهنس ۱۷۲۹ نوک  

 یلرب Gel SST یحزکس یمرکب كاوا

 Spot هبدعفوو بولوا ندندارفا لئابق
 یرلنا-لوب ory fl لا ,AY شالا

 تهر لکشنم ندندارفا یسهلبا رشتا
 ‘ یدباهص وص

pmo yییرادصقم هدنلولح نیم موب  
 هلا رازسنارف !Oa pats شعا ارجا

 FEI روهظ را هبراحم كوپ كب هدنرهرآ



E> 
 كب یلاح Dinan em نایزئوا ۰ یدیا

 كم هنطرضد كرایشحو بوش هلاف هدایز

 رکا ۰ یدیا شمالاق یشرب BP نوا

omهره نالوا یمیلاو 0  dad yyy 

 شمریشاشیربیدن یکجهدنا ارجا هدنهاتنا

 هناراسخلوم كب farm و یدیا هساوا

 bis ۰ یدبا gat یراکج هرو تیببس

 gid هل-نامزو تقو نآره ه-لایموم
 Nady gb ورک ندنهجام هب هنالفام

 نک اس هدنسهضوح یر یدیسیم نامه

Le -رماوا مرک  ane patتو را  
jimmyك  ay alrش حالا تعراسم  bal۰  

 هءفدوب ger ناب (py هنشیا

 شاراتروف pind le bale hd رەب

 ۰ يدا



CS: 
 هدنلځاد هرس یر تک jm yt! itm و

olyوک روا هدایز كب ی یلاها  uf 

 روم تدعر 83-4( ندهرا ندهید وا

 ale مریتتسم Fo stk ییدفیا

Glنوکر یتح . یدیا شمالوا لئاز  

 یک هدنراوج یره ناثاروا س لهوون
eyیر كس داق هدنراسنک  pole۰ اق  

 هرروک Ole gry هدنرزوا قفانکیا هدق»

 نالوا هدکغا تره هرهش یامود و

JS jute,59 یرلهدرید_اق ندر  db 

 «مشنامش قرلوا AF و فوخ راج ود

Seuزار ندا  “sense 
tyموج رایشحو هن سکه هن رزوآ  

 هصااب و هعفاوم yond dak) روب دا

opel Pay | elندهرآ هد را هی دنا  



 ا دو
 Bi هرکص ندک دتا رور نامزرب هما
 هد كنام ود نالوا شاروک هدنرزوا

 .SS youl نون یکیدلک هلو_صح ند.دصر

 ۰ pail شاوا حخزس» قاخ ره

 Pel را ...ثحو oo jal y 4 ره

 کک ورا اید تفر مدنتص وصخ
 هلبا رازسنارف ند-هیدنلوا شمرو رارف

Ae? ,تایسانم  as Jatin gdهساصت  

 یسهل-یبف« lay » نالوا شمالک للخ

rol slتوعد هفافنا  gal klول و " 

 هرازسنارف ۵ _ةيتح Gandy كنهروک ذم

 ندکلیاتفادص رانا زارا نامزرهیشراق"

 قداصو هره + ids! prey gh ور

 لک-شت هژرفم en GB y ندراب-شح و

 یتطباضزسنارفرب یکه دنما اوو ول بودا



eR 7 
 هد رادیعم و ce. inal نادنامو ةه رن و

 شادا لاک ا ینازهح و مزاو_) ولردره

 ۰ ىدا ش.ریو .ashe dy یکیا
 bot ون ET هرو- da تره

 ندهیذح و لئابق بوبالابهالوج هدنرزوا

 Soames ریک ofa راح abl 6{ %4 كب
 هدانا 6,8 دتا تریغ as رابدأت رانو

yayنالوامزال یمارجا "الخاد هده  
 نوجا قثارغوا bl تاحالصا ضمب

Joysیدیا شلاق هدارهش ناثلروا —  + 

 نالواٌاجراخ كناووبول نادناموف ندناپ رب

 Base هدندناب رب و یت اارجاو ریبادن

 .هعلن GUIS نسح ندا Gre "الخاد

 رزساارف هدننابءرلیشح و هرزواقل وا ی
 لراندیاتارج هنک رح ر هدا وپ و هدنمیلع



> ۴ ۱ 1 

SPIT 4 5}!فیقوت  APS dial 
 \ ۰ یدیا شاما بانر هدیراتاز

 هر سا یم هلو poh هک راوردف و

 ae vate ار همضهرا نسیلاها

gleنانلو هداونبالا هلتهج  pails 

 بوایدیا رومأم بدأت یرلنوب یرک اسع
 عوفوهدنابم jr هل las وق يه ك اےس

 یدارفا هروک ds “das ەدە رار نالو

 الا shy اوو ول نادناموف هدهرک ص

ys $b Sal.روهلیخ لر ەديا هر صاح هدءا  

 دار. و هو لاح ul“ شعا قصت

gutتاکرح یک وب نالیدیا بوت رت نوچما  
Xueارجا هللا هداعل قوف تاطب رب 4  

 es لوب ا كنامز ندنشدل وا هدک:ادا



ik 
 uly! goat كلوب + (a هدکمع شو ۱

 J fate ونال وا یراةفتمل رازممنا رفهدهرز وا
 قرهاص و برة ندنفیص نامزەر هدومب

 كل رل. دنک ب gly هدنادیم یا

 ؛یدیا رویلپ روک یراکءکج oy ررب
 زاو هدنروص و ندفافنا لرابشح و

 هراسلئابهدل ( rail bee الاب یاب رام
Gon ealتەجر كره زاو  Jil 

 هداناو طقف ۰ یدیاروب !yea باحا

 uae رادۃء Le نده-هنارف 7

 یمه رهت ںایز ئول ندنغبدل وا شاک تاو

 و هیرهب !SUR توفبسک ند کب
andريعتسم  heلیشح و و یجالصا  oo) 

golتاقرب هن ص وصخ  Lasهل هه  
 لاجرد ند: al“ وا ش نه ه2 را Jf ار وط



Gy 
 یرادقم رايش و یتفتم ASL هکر ادب

 Blaby geo یغیدلفارب هدنجراخ نیم

 an hb بک ندیشک زوب یدب

 sgl GEL لیکشت
alleمد ا شا  

 بورددیهروت ذه دارفاهنرزوا رالاص

 هتک رحیرفوط as راعبام كن رخ یسیسیم
 كن Balin روک ذمرم gal شمالشاب
 OAR یسهلسبف شنا یمظعا ےہ

boقوجك لر هلدبا  blaهدد: همه  

Jandaهبرهب «یدیاشادبا اشنا  SS foto y 
Syموج هعفاوم نالوا یراهاک اصلا  

 Vrms وا ye روف Gaede ب وديا

Jpءرایدیا شهالشابهرارف  
 را هب راح نال ر عوف و ههفدوب



۱۱۳2 
 pl شلوا یفومرزسنارف هدنهاک

aly yl Sessنامز یراکد ابا تدوء  
 رار هدیراربهآ یرافد) واشلاندرلیشح و

Seedهرکص تدمرب یرلنو  Sade 
 € خود — نس » نوا مارک

 pam وو هدر هسددباشانا لارا do رهش

 ۱ pal شاوا
 GHW هدوریک كنم هلیبق زشنا

 رارکت هرکص ندنرورم نامژارب ندهرا

 شعهتسیا Ae! pls هنهرلعرازسنارف
 تاب واغم یراتکرح یدءفدو هدرا هسیدیا

 ۱۷۳۱ هیره .ردشلوا بجوم یتیبرف هیعطق
 هد رزوا یا هم gi رم dad“ هدنس هنس

 شا ارجا اهدرفهر Gd glade وص



NNER 
 هرزوا قلوا ?gett رنو هک دبا

 هعوف وهدنراوج یرهش« Ged س نس ?

 ناشیر هیاکلاب رازمشنان oa rly نالک

 «زاشاقش» یهدراوجوا هرخ اب بواوا

 ۰ رایدیا شاوا رویم ale هی هیبقما
 (oor sig هدننامز هره هنشیا

 نایز ول یک !Fish بک كنررب aby كنس
smهلیارزسئارف هدنیو  atlتدمر  

 هشهدم و هی aby غاطرب بوشارغوا
 .وصو هد یم هه زشنان نالواشایا جاتا

 یشحو رانو «یدیاشاوا ناشیر هدنر
 صوص# a رلیلرب Lal sl, da وا

 ندنرلفدلوا ?pr peg قرت !att هدندندم

oSشبی 8  tareهرکصر  fb 
celeروناش روپ ڈ٥ رعاشنال وا شاپا  ub 



 از ۳

419 
bl Sy petiهراسلئابف و هلارراک.جراو  

 SHIM ی راکدرنسوک هلن هن داف
۰ jodi نیس و c= 



 ( یسهریخا لاوحا كابزیئول )

 «  Aish, | — Segaیلاوحا «

i. 

wl تم یک دو قط ws! = 

 ا ناار و i ارو
 كنس A ناب زئول هکرد-ےالشالک |

 Se را هعفد جاقرب alts یک هدنههرادا

 علاقو لو و ابفاعتم یرلنو لرهاک
 یترهش یکلوا كابزئولو یکیدتا روهظ

 هاد_ملاوحا قو-جكس !Amor وح
pateید هلا  eas jnlp 



teed یک ee 

NV 
 ندةلاق نا ريح هن م هدأ هلا قراخ تفاطل كنءر
 تریغر نوعا جالصاو راءالرافرط و و

Jed. نآ ر Vai هلبا هداسهااقوف 
 ۰ رد رلشمالاق

 وا رد یم هره ناب (xy هکر دمو اعم

 هرک ص ندکدادیا هرادا هدرلتروص وارد

 ر یک هدنمات « دنەزەد ینایموف » تیام

 یرومار و هرادا هبهنابوف كوب رکید

 هاشم ووو areal + gal شادیا عیدون

cheeبوشااح نوجا یجالصا  

Slyهدنس هداسیرلقل راک ادف كن هر هب نانلوت  
 هدهسیدا شلوا لئا هدهتقفومر هجا
 كب فراصم ینیدلوا شلبا رایتخا هدابوب
 رابتحا یرعوط هورلیاو ندنفیدلوا هدایز
 هدافتسار لوس لباقم هفراصم كح هيدا



BNA 
Spamنوجا  Wg Sasوا  

 هدنسهنس ۱۷۳۱ تیام ندنغیدملوا یرادیما
 Atte gp Se هسنارف یسهرمتسم نایزئول

 .یدا شلدا كرت

the aeهلهحوو یسهرادا لوصا  

 دسنارف هنرزوا یسلیا لدم هرب ندرب
 نیرومأم هناشروا — لموو . یموکح
 هدرلاشئاوا .یدا شلبا مازعا هصوصخم

 ریارهلساتفر ضعب ههسنارف یخد 404
 NES Ne ندکدلدا توعدو تلح

 haya col شفلوا لاسرا هدندجرت

 نو رهن يسيسبم یراشادفرا OL y هدناب

 Syed) Solin هدندم تدم هدنرایداو

 . شعرک وا شیراق شیراق ناه یرافرطوا
 تی دره وا dads on ندنرلقدل وا
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 al مازعا هدددجرب ندنبلاج هروک ذم

lLیموکحهسنارف نامز یراقدالشاپ  
Shyندرتحاس وش  cbمدافتسا هدایز  

 . oul شلیا

Anهلور هدرلاتناوا  dulیشابزورب  

 هللدارفا یتعم هنرزوا ما atl شلا

An رزوآ abd ما « ساتفاش « rly 

 ندناسانش Che yale نودا تکرح

 كرهلک an رهشناثلروا — لءوونهدنوراب

 شما تماقا هداروب ردق ol چافرب

 " هدهمهم تاققدن LS هدنساننا یتماقاو و

  ttyیدا ۰
  ۲لیوهس رارکت هدنسهنس

۰ col شف نیت یسلاو oe 
  ooh yیدس دلش كنپسلدا سعت



$( 
 كوب كب هدنرزوا رلیشحو Cell یموم
 < ردنظ atl یذوشر

 ابداع هدصوصخ و هددسلارف هکولاح

Lbsهدکلدنا  oolکا ‘  vaلی  

 لیعلو بصن یسلاو هروک ٍدم ةرمعتسم
Geaهلسف رشتا لوا لا هسبا رولوا  - 

 . نظ Salt قاغا tls لخاد كنس

 ق هددندجرب كليونهب هدسیدنا رویلیدن
 یتیداوا شمالسا ققدت ALY یناکرح

 . یدا روس رتسوک نظو لصا هتشپا

 هباقبسآ رارکت هعفد ون هبلا موم ےک هتل
 نالیدا seal نامز !GAs لاسرا

 3 یدا peel روهظ یسکع كتيقفوم

 هرانلاو ضعب رکید لی gar اعقاو

 هک ا هرادا هز وک هنن ییهرمعتسم هلتسن



۳۱۹ 
 هروما یداع لا طقف . col روشیلاچ

ast lyره ردق  Gitهدرلهحرد كوص  
batتربع  Aklكلب ونهب  ‘ale 

 . دهان by هلتبح arly ندنن آارحا

 دیهنسندهنس یسوف هرس Goal sl ىس

 + Geel هدکمرتسوک صقانت هبسهدایز

 هرکص ندنرورم تدم زب ندمرا
 هدنسهرارا بنارفا هلت 4 Cte و

leyهعفدو . یدلیا روهظ هب  vtyلی  
beهروک دم *هلبق بوللو هدناکرادن  

 هددسیا یدلیالاسرا هفاک وک هش رزوا
 ندیرلقدل وا قوح odin وا جد راشحو

 ech كرلزسنارف ob bole che رام

 ..یدا رویلیشالک | یرلقجهمهلوا قفوم
 یارحا تاذلاپ bya هن رزوا كوب



#0۱۳ 
 یسهنس ۱۷۳۹ بودا ثبت Kh رفس
 .ارفایسهلسق ساشاقبش Sool هدنسادتا

 لصاو هل نالوا هدکلسا a راح هلد

 ۰ ىدا شلوا

 So ةققح كرایشحو لب و هی
dle abyهددسیدنا روءاس یی راقدلوا  

 ملست اهد تاق رب یتقیقح و نامزوا

col hlشب نوا ار ز .  tSهنس  

 wyly هدتتشحو لاح AKL مدقم

 ناروطوا هدنجا Jats tbs ندزاس

 یسارحا یرفس و كلبول هب رامشحو

 اشنا هدرافرط وا SUL وروا هدنساننا

 شلپاب ادیلقت یرلهناخ یراقدلوا شلیا
abl!تماقا هدنک اسم مظتنم  SEL 
edینیرانکسم یدارفا هروک ذم "سقف  



HY 
 اقوس هرکص ندک ab مظنت هدنروص 9

 ie هلاح رب مظتنم ati) cog راق
ae . halضعب ادساقت یرابلاب وروا  ' 

 بودا ر Bb یلکنر هعقاوم
Kove ۱راتداع یدنک : هد ین  ayقفاوم  

 ماظنرب یرلک دليا بیرت هرزوا قلوا

 ٠ رايداشمل آ هنتلا

 هدراهحرد و J ALA لپ ونهب
 یی راقدلوا شا بسک ماظتنا نوسلوا

 Les تاق ر ینتاک رادن نامز ییدروک

AEهدس زن ییسهسرح تاععمو  DHF 

 نالیدا هرکص تدم رب . col شلوا

 تافلت لح gop ile هد راع

 ر (adi هدراساشاقش بولک هعوقو

 تیام هدرلهسیدا شمرتسوک تمواقم



IVER 
 بولغم كرهيمەدىا ماود هدتمواقم وب
 ..رایدنا شلوا مزپمو

 نزرسنارف هش رزوا تب ولغم و

 هش زب ندنرلده رق لوس كا كراساساقىش
 اشنا هعلق رب كحوم هدعقوم رب بيرق

 شمرب و Gal «نویسپموسآ » Ky كردا
 GP pail a قلهرارب راشحو .رایدنا

  قلوا عنام هدهآ اشناو كعا رستحار

 ی طقف ۰ ۰ رایدنلو هدننهنلاظم
 نب رسشهلوا قفوم هتشرب چ هددغقد

 یدقع tlie رب رار ACL تدوع
 pds . رلیدا AX ys هنسوزرا

Geolبویمرب و زو الصا هرلساساقبش  
An Alcتقفاوم  Gah!۱۷2۰ یهطاصم  

 ۱ .يددا sel قلعت ae را لوا ىن



{o 
 SMS Seal هدا ۸

 هدنراوح هرمعتسه bilo il ey هدنمات
 ob Style aL ساتقاش ب وقرح هتحابس

 . یدنا شمرک ههعطق نانلو هدنلخاد

 هرکص ندقدشالوط تدم Le all یوم

ITهنلاوخاو تاداع كنهروک دم هلق  
 Add ژولوتءژ لاوحا كرافرطوا كرکو

ylشما عج هعفا تامولعم  adsl 

 كنامز وا Sool Gel تدوع هدلاح

 نانلوارشنو عبط موبلا هدنقح یراشحو

LLe slكنامولعم جردنم هدنراهلاسر  

 tole قفوا !Se oh یمشعا مق

 نافتم شا تامولعم عج هلیسارحا

 .ردهدکدناسابتقا ندنرلرت|دارلحاس

  ay gullyیی ءرکص ۱۷۳۹



GYM 
 هتحاس یخد هنراهو ود کرام هدنسهنس

POV gh هدنرافرط اونللیا الوا قرهقبح 

Gch ندنراتحابس هد chil ون . gal 

 كب هتعارز هبلا یوم ۰ ردشلدا هدافتسا
Sila ره ندنعید وا مدار Ble هدایز 

 هدفرط  th! colsلاح همج هساا

 یعدرایر هدرادحردهب هنسبقرت كتعارز

  Gedهناقفد ضعب نوحا نیست

 .الک | یتسهمامنا ٌةوق كنبضارا كرەشي رک

dads هتشيا «ردشلیا oS gate pom هغم 

 یسهعطق اونللیا یخد  otisروشالوط
 هدرادحرد هن یسهنامنا 5$ كنبضارانکیا

 كرهشپربک هرلددرج نوجما قیقدت ینغیدلوا

  cc Ja tyءرادواچ « یادغب هدنسهجنت

  poو  ZLهدرافرط وب ككلابوبح عو



4۱۷۷ 
 دلو اعوزشن هلا تکرر هدنقوف كدسا

 . ىدا شمروک ینیرلق
 هربجذ هدنسهرحس نایزئول رانامزوا

yas ch3 راقاروق ید هنسرهو یا  

beكتعارز ندزوو كردنا ماود تدم  

Gyبرطضم كب یی لاها یسامهدنا  

 ندتحایس هنراهو ود کرام . gal هدکمنا
 كنسهرادا هرمعتسم هداننا ییدلیا تدوع

 asd gay كح مدیا [Sle هدنلخاد اوتیلیا

 دناماقم نالک مزال بوروک بسانم ینلقت

 be یتحو یدلیا تامولعم ob هدنابوت
 هدهرحسم وش زاقهراندبا نامردیناکما مدع

 al gall نوسلوایمسقرب كنیرحاپمنک اس

 هدایز كن هدورلیا هساوا كحهلدا لقت

 هدهنسا یدر و ربح هد نکح هل روک هدناف



ITA 
 ىلاو ةداننازا  ayٹوعد ههسنارف كليو

dd ندهوق كروك ذم رونصت gl! 
  COۍدا شم لوا عنام .

oh bi ندددجرب Cl pe 

 ضمب یربندهنوا اریز .یداشلوا قفاوم
 نولاس هدنصوصح یبارحاكهمهم روما

 هدنمان  Soyهدنزلهزا هلارومأم لوس

 كنولاس ۰ یدبا شمرتسوک شاب تیدض
 ا ناب ریون درک 1

 هدهسنارف ( Adyندنغیدنلوب یذوفنر

 هسیا رولوا كحهدا ماود تیدضو

  Dee obi ol « oanقشیراف همراق

 ینکج هلکه احر  Tyشمالشابەكمتا کح

 طقف + یدا , yaتوعد هب هسنارف

 بوق gS otis Lee زدک |



۱ ۱۳۹9۷« 

 شهرک هنلوب ae راتشپا هدنفرظ نامزژآ
sl۱ °  

 ندقدلوا .لصاو ههسنارف لیو هس

 لاسرا هددح رب رارکت یسیدنکهرکص

Gy bal.یک دام هدنس هتس ۱۷۲  

 شلردنوک هنایزثولهاتفصیلاو یوردووور
 . یدا

Syلصاو هنترومأم لح یلاو  
 ندنرانالک و رايا كا لرلشحو زلوا رولوا
 دارق SEI دقع قافنا هللا رلساتقاق نالوا

ctl tersنددجرب لیوندب ارز  
 هروکد م هلق هرکص ندکدلیا تقرافم

 كسی رر یهدنمان« هردنوق لزق » یدارفا

 هتکرح هنرزوا هرعتسم رارکت هلمقوشت

 یوردووود یرام pal» 'شعاالرضاح

 ۵ — پفانم = ج



۳۶ 
 نوجا یسهرضاح OLS) che ىحتسم

 رلنوب بویمشبریک wale al رلیشحو
 ۱ تلاسمو pe نوسلوا كحدبرت هلا

selا كمرخ نامز  
 اق Anal <| كنسوزراو کرام

 یلوصو alse ول هدهسا یدلوا قفوم

 هماظتنا ییالوط ندلاوحا ضعب هنن ًاقاعتم

 كنهدوجوم سوف cl هرزوا ag للح
 یکیدلدنا تریغ هدایز كي !ose یدیازت
 .یدیازا هبسنلابیسوف ءرمعتس هنب هدلاح
 ینیدلوا لصاو aloe یوردووود یرام
 ۳۰۵۰۰ یسهدوجومسوفن هرمعتسم نامز
 do sl ردق ٠٠۰۰۰ هللا یاپوروآ ردق

 نائلروا-لەوون .یدنالکشتمندربح رو هلع
 یلاقرفا كرکو لپو روا كرکه سیا یس وفن



 < S\N نیز

 هدایز ندیشک كس ترد هزروآ قلوا

 ۱ .یدا لکد

 اب رتسوآ هدا وروا هدرلاشتا و

Mo Seراح نالیدا  teقلهرا رب  

leلوح هه رحم تاب  calشمر و  
 هللاهسنارف كنسهرادا هرمعتسم ندنشیدل وا

ot Jo!یک  oleیک ینیدلوا عطقنم  

 .یدا شلرو تراب هدهنالقن ولرد راس

 (LH ندنکی !ab ماود تدمر لاح وب

 رازسنارف نانلو هدناشروا  لەوونو

 شلوا راچود هراهقاضم كوب كب

yl. tlیسهدهاعم « لپاشالسک | <  

 شلوا فرطرب هروك ذم عناوم هنن رزوا
 رارکت هتاراخ و ae ندنغیدنلوب

 . ool شلدا ترشابم



{$ 
 یروما ase رابتعا ندخ رات وب

 *ءدهاعم + gl شما بسک ماظتنا هرذدرب

 Ob ول یخ راآ یعوقو كنهروک ذم

 نوجایرلهرمعتسم ناثلروا — لهوونو

 ath داشک یقرتو ددخن رودرب "ةقبقح

 هني زوما هروک دم تارمعتس ردقهنامزوا

oe ae 
 طقف -یدا رویمهدنا هلخادم لقال یشان
 یک هدایوروآ كنهزوکد م تموکح هعفدو

 (aly شمهلفیفخ زآرب یسهریثک لغاشم
Oreرظن فطع هدهنلاوجا ددحر  

 ۰ orl شلک bly de كحءدا تقد

 لهوونو ناي (SEs كنتموکح هسنارف
 .رومآهریدمو یکذ یکیدلیا لاسرا هنائلروا
 هدنیبشاس یرهداملاقوف تریغ كراربدمو



(rr) | 
 لیدبت هیالرت هلاخ “یضارا diby ندیکی
 دوم قوا ر نود85

Slترشابم یخد هنلاصحخسادیوحیک  

 toe ادعام ندرلنون cool شفلوا "
El $e keane eaكئراح و  

 كر sar تربع la نوجا یسیقرت

eas aie >هدنعق وم «  OW yنسنارف . 

 رکش یرلک دا بلح ندحراخ هدرا

 شلواقفوم Gast هداروآ ین راشماق
 هدرادقم رب ولتلک هدنفرظ هنس چاقرب و

 . .رایدا شماللشاب هنلاصحسا رکش

 مسج ی هدنرفرط وہ hla مآ
 ولرد ره نوجا تا اشنا «درلنامروا

 صوصخ هنلاصحسا اپ وب هقشب ندرلحاغا

 قوح cb ندنعوره AT هد راحاغا



۳۵ 
 (er يا هدقهو یرادقر
 .وشود ینتهج هدافتسا ندرلنوب یسیلاها

OGرایدنک هدایز  Be aeرب نایلوا  
abهدلوب ون كردنا هلخادم هلئاسم  

 هدکمریک نامز هدنچا راتلونشم هدوهب
Lvlهکو سلاح ۰  beeرود وش  

coatیخد یتبحوب كتراح هدنساننا  

 slog) Grade هکمتا بلج یتقدرظن
 اب و و SEI مطق چاقا كلهتسارک ندرل

 لوصا Tey رابهشاصوصخم هنلاصحتسا
gto patهنمراقح بوسکهاهحو  

 یلزایتما aby هرزوا قلوا صوصخم

Pokeلکشت  ols Joa) كعیانصو  

dyهدکمریو تبسس هنعسون و  bol + 

Healyین « یجاغا مولا »  



۱۳۰ 

 هروک دم تارمعتسم هدراحاغا نالی رن و

 . ol شلدا فثک هدنرب ندن رانامروا

 لوا كل هدام نالیدا لاصحتسا ندنوب
lel oily & os olهنلس ییجهنلوا  

 قسطت عقوم هرخ الا هددسیدا شمام

Ody Godlyهکلدا هدافتسا قوح كب  

 اب وروآ هدداسو Seal شعالتشاب

 كرلرحا شا تور بسك هداش ما و
  palردشروک نامزره یراقدلوا .

 وصخ ره یتراح نایزثول لصاحل ا

ageبسک تیما  KEبوب الشاب  
 هتشیا ناراد هامرس قوح كب ab وروا

 ۰ ردراشمالشاب SE هدددح رود ون

 ابوف مسج یرلک دلیا wit كرلنو

 دیه كراشبا aye یرفک دش یک را



oat 
 تاثشت یک و یک ینیدلوا كوس هدیرل
 An حوا ید هدافتسا نالیدنا نددمسج

 هنانموق مهمو ۰ cel ممو كوس هدزل

Vo So}كن  wut Femهلواتقف  

  ماود هد هفبظ و یارحا كردنا زابتماو
 ۰ 5 ناردهدکما

 اش سما abl ا وروا ردق هنامزوا
 ۱ وصح و هب راج داوم قوح Ch هدنسهرا

syهدهسیدنا هدقفلوا لب هعسط  Pres 

othe age J) SHتعسو  

 Ope هلا هتسارک هدرادنقم ولتیلک هاب

 نارطقو رقاب « رصم ۰ رکش . قوساب
 . یدا شعالشاپ Kal لاسرا

 ثانءهرناس للم تدم رب رالومنایسا
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+ etl شمهتسیا قتلوا منام هنیراتراجت 
 هدنروص یرلکدشا ماود هدلوب وب طقف

 رب چه  wbادعام ندقدعهلوا لصاح

 رایدنک  ostهدافتسا ! Koneین

 | هرخالاب و شمالک  Ubeههه مقاوم

Obie gale «hal شهار تسب رس silt 

056 Sab Jo A نائل روا -لموونو 

 راحت تابسانم  oaهسا رارولوا قحهنلوت

 هدافتتسا هدا ز كم  gE alشمالک
 روک ذم هرص هرا رللوساسا ندنرلقدلوا

 ووناقاق كرهلک هرلهرمعتسم  Lyیک

  aeتر  elلاق اوت و
 اشا قلعتم هاحوسنم ( als ay؛ ال

 و بارش « قار  Lasداوم عون راس

 , رلیدا شمالشاب هنسارتشا



۳۸5 
 یسهلماع» نالوا احراخ كنار معتس#

 راجت كردبا بسک ماظتلا ردق هیهجرد رب
 ay رزوا یسلپا عسوت هدنروص وب هد

 تارمتسم هبا هراس لحاوس مبطاا

 ندنشیدلوا شعرآ هدتابلقت ی هدنسهرا

 رادلکسا هدیه طاقت ضمپ هلتتسانوب
 هکلدلشرا راک امظتنم 4 jar هات

 یرهیهاشاب هدكننافسوب ۰ !cr شع الشاب
 هرلارواو هدقمارغوا هنن راحاس اونیلیا

 هلا تا یلزوط ۰ Eb نوت ز « رادواچ

 هدنفرط ناروا لهوونو Ob زبثول
 als راپ رد ope ضعب نالیدا دص

 JB یرلی رد نانلوا ارتشا ندرایشحو
salیوزل هدندهروکذ م لحاوس  

 ws داومو ابشا قایط رب رکید نالوا



HA 
 تدوع هدلاح یراقدلوا شلردلوط هلا ۲

 ۰ dol ردا

 Spo ناثلروا - لەو و ناي زی ول
 . یامرس كردنا تراجت عیسوت هدلووب

 تور بسک راابناموق لکشتم ندناراد
 رقم كش رلهطا SLIT هرکص ندکدلیا

goalsهسنارف - باق » نالآ نكح  > 

 یتبهآ coche gut تا نالوا هلا

 ندنایرب goo pe ناپ Hg) cool شعرآ

 هبا هب راجت زکام نالوا راوج هنسیدنک

 هدندنایر یک ییدلیا تابسانم یادس
 ردق هنرارهش نواب و لشورال ۰ ودروب

 ۰ یدا شمالشاب EL لاسرا راک

 . طسب هدنرب كزمراثعم یلوا ندنو

 oes رصعر هرزوا ییدلدا نایمردو



moc) 
 ۳ اا ول هللا ادانق یخد یرامدقم

 ییدودخهد تانسکیاره - هن رکیدکی ینیرا
A! osكردا طب ر- هلروص  

 هس رغ تاعطق كرازلکنا abl هلتسوو

 ردق هیهحرد رب هتناجاپم نالوا هنرزوا

 .یدنا راو یروصت قلوا عنام نوسلوا
 شمش ود ندوق هللامزروروصتو هتشپا
 توق تسک les oby سکعلاب تولوا

shهلهحو و كنارمغتسم .یدنا  Agar 

 كروصتو هدنساننا یددج رود نالک

 راندا وزرا ی لره هلعف ندهوق

 اروصترپ مه کوب orton شلاغوج
 دیازن كننسوفن هرمعتسم نوجا یسارحا

 هکوبلاحو ندنکحهلک مزال ینلوا شلیا
 مقوم كروک_ذم روصتهدهدوجوم سوفل



 46 کک 3
abeهدرلهحرد قحملوا عنام هنسلبهلبنوق  

 told زاو هدهعفدو ندنیدلوا زآ
 ۱ . یدا

 ناثاروا - لهووئو (Obes هیفام عه
 . سوش یزل هرادا cia یرا هرمعتس

ches seyندنفلزآ  bby thنوتبسب  

 Sab كا بوبلوا شملا رکف لیدبت
 دارا رادقم :لخ بريتا ق
 sell Soo Bb‘ ورجا هدلاح ینیدلوا

aleییعوط هرلیداو ؛ هرارباچ عساوو  
 هدمه yy دنلوب هدناضشک مه (Jy لاسرا

OASمقاوم ضعب  gatهک التسا تحن  

 ِ 0 ۰ Lol رریدلا
 نانلوا .لاسرا a هدصقم رب ها

 هکردناشوب ود هیلاوش هدیرب ندراحایس



RIT 
 الاح و Az هتحاس هدنسهنس

 صیصخت نوسجا Wy كنهقفتم ريهاج
 هدیدم تدم هددعساو هعطق ینیدلوا شا

 ینعی هرکص هنس ترد . cal شعشالوط

 هد بیبط را هدنما تناتوف هد ۰

 هدلاح (Sly دارفا زواجمم یزوب هدنتبعم

 رب كردک هنسهعطق سازکت هجم سعوط
 لاوحا كنسهعطق و شبا تحاسس ردقهنس چاق
 ندکلیمجتام ولعم do راد هنسهبعسط

 هدنقح یسهدوحوم CLL دحورآ ادعام

 ol HEI تدوع قردنلو هدناقفدت هد
 » شاپآ » هدنسانا Gage atl یموم

 یسهرادارقم كنسیئر هلیبق نالی ربو یمن .
 . وطوا تدمرب بوناغوا هده وک نالوا

 یخ رتاد هنناداعو لاوحا كرانوب قرهر



ih ۰ ۹۰ 
 هروک oa هلو ۰ ردشأللا مج تامولعم

 بولو ترهش هلکلرواکنح رانامزوا
 oul شمامهنلاهتعاطا تح هدنقورب مد

dyنالوا ندنرلهش  abyرایشحو  
yaleۂقفتم  LTهرصهرا ینتموکح اش  

el,یرللاخدا هتعاطا ةرتادو هدکلیا  

Oyeندنکواهمسم وق نالیدبا قوس  
 الا ءرلغاط رورلابعص Al رارف
 ییرلکلرواکنح وا الاحندنرلقدلوا هدکمتا
 + رلردهدکا هظفاحم

 كتهروک دم ola رانامز وا

GHه  deereیغیدلوا شمراو  
 نداپ وروا نامزرت هکردیلمالکا ندنوش

 تدمرب بوک هیاروب Jd زآ كي
 دبهعطق رب Sob و تدوع هرکص ندتماقا



DS 
  ay jarلباقم  oyنداساملا هدددح

 كب یخد  Gyeددعتم هلنا رلایلماف نیکنز
  googناشاروا -- لوولو نایزئول

  Jeناسا بولک هنب  BENیتحو
 هحورتآهرزوا قلوا صوصخ هنب رایدنک

 رق مظتنمو لسکم  Jaشا سیسأتیند

 هکوبلاح ۰ رایدنا  SLUTهليا رلایلمافوب
thy دجربهعفد اقرب AL UL لوس 

 یرلکدهتسیا كم |ناکساكرهلک نب راتبحوب

 مداح ? oeندنیاظتنا مدع كنب رویا
 تکرح ندامناملا یاب ندم رئاس لاوحاو

ae رایدبا اونا ٤ 

SEG ندنایرب كنيىلرجاهم oll 
 ناثلروا - لهوون لوا اهنرزوا یبسالشاب

ASE بک ماظتنا اهد تاقرب یرهبش 



 را
 هنیرایدنک كرهش رلنالا .یدا شمالشاپ
 PAINS یني Ke نالوا صوصخ
 مظتنم ab رب og كردا مظنت ردق

 dv Bb ییارهلزلهداحوشجآ راهسوش
Ieeeنت هراضرم شب بودا سر  

 هدوحو CAE هزات و نلهجعاب كحوم
 ردق هنامزوا لصاشا .رلیدا شمربتک

 چوا نالوا شمالروک هدناتلروا - لهوون

 لزوکو مظتم یلالف لهجا i ترد
 هل bys Sov =. 44 اشنا یرا هناخ

 ioe ,رلیدا شا دسزت یتفاطل كرهش

TONE oreردنا مسوت  
 هسیا شمالشاب هفلافوح تورت باب را

le palaces deesنادس هد هنن  deol 

 ب dey y هنشپا .ردمولعم !Sls شیرو



I 
Ws SEG انگیز ید alls! 

  CLsنادیم كقارم نالوا هبهدومو
  ollهشرژوا , ibهدیرالو تهافس

 «یدنا یمالشاپ هغلچآ

 نامز ST كب .ةقبقح هدروک ذم رهش
 كماظتاو ددحترودو Lae — هدنفرظ

aeكوب — هرزوا قلوا ىسهصوصخ  

 كنارادامرسو شلیالکشترلابنابموق لوس
 ۱۷۶۹ یتح . یدا شعرآ یرادقم هد

 قوما . رکش SH هک یدا هدنسهنس
 یرز كداوم عون چاق یک رادواچو

 تورث بسک هلباهراپ یرلقدنازاق ندنزو

 ندرانو هکیدا راو یشکش بی رکیشما

Clayزو  Alارل بس زو جوا  
 .یداراو یرلیونس دارا هدنسهحرد
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 هلو كنور هداځلروا — لهووت

 .دوعسوءافر هنیرزوا یسلیا aly هرن درب
 bel یییدلوا شمراو a jdm joa هدكتس

 ءرکصندکدلدبا نامردهدرنانالوانمذخأم :

 هوالعرب رناروق نانلو یررحم را
 : هکروسد هرزوا قلوا هعلاطم

 ade ندیلبح Clee قترا »
 قوح كب هدنادم ندنیدلوا شلازا

jest slهرابلاوشهدرلن ون .یدناراو  

 alse اعاد یراوطا نالوا صوص

 هلتهج یراقدلوا ندنفنصراناناوب شلک دا
loo omوا هدناخ  gry ghكنبراقلن مرپق  

 كمروکلردا هرج یرایدنک مهییسهجرد

 راشحو نوجما كمرتسوک هنرارکید هدمه
 Hl ردنا رفس cles tsk هنرزوا



NEAR 
 هشاضم راچود هدرلنداق هدتشىعم هاربش

 طاسب |نالک هلوصخ ندزووب ندنرلقدملوا

 یرلن ورد  Sitهرزوا قلواندنس هدام

 هدرلدافهتشیا .رایداشمالشاب هکمشلازوک

 هدلاحیراقدل وا رادهلشن و طسنم دلاقوف

 .رایدارولوا لخاد هراهتتسوس عونره
 نو و ا وو لصالا»

 "یداهدکیادنازت هن وک ن دنوک یرلملاعافصو

 هداپورو آ  or Me Syندرلهجم-اک |نانل ون

ov Me 593 U3! — لهوون ore” 
 لک د ناصقن ! «gu۔ و یعون ره كصقر

ot 1ST كنامز بولیدا ملعت یخد هدار 

  lackكارتشا هدیرارابتخا  bl.رایدنا

 ییدلدنا تسرت رلهراوس «رلولاب هدرتره
iid | ند a Ss ناطباض هصااب یک 



OVE 
 هدکلنا بیئرت رلولابو راتفاض یرآ یربآ
 هدیرب ندنرلن الک ورلیا كاكرانوب .رلیدنا

gael Mey 
 ie اروا كو

 et یدارگ قالراپ كب So یرانامز
 ندیرهش » هسنارف باق » od لمس وم

 . ورتاترب لکشتم ندراسبرتف آو روتق آ
da aeقفوا نالوا شلدااشنا «  

 رانوا راایدموق وارد ولرد هدوراسرب

shelایدموقوب .  Aبولوا نوک دوز ك  
 .الشقل |هاسهدایز ندنفرط سکره نامزوا

BS awثكموع «درلدحردو هددسیا  

 كنبرب چه ندرانوبوا نالواینیسحت رهظم
 « ردم رع یسامدنل وا AS و طب

* 
#۰ + 
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 bbe 5 هلا ناشلروا جم لءووت

 .یدا هدزک صوب یلاوحا ک هدددج رود

 تو زکلای یترا لانافصو قوذیکوب
 ردیلماغا نظ pet هد ههروک ؟ دم

Le Albyی ييسيم راحابس  
 هددمهم و عفاوم ضعب بویلورلیا یرعوط
 یخدزک le یک و Lal سیسأترازکم
 بودا حسون هدنفرظ نامز ز آ كب

 (Sh لکشت یریلحهبعلک | یخد هدرلاروا

 AES | ءرمعتسملصا by طقف . ىدى

 و و ا هاست هنر
 رود وش كنب Joe زسنارف و

 شمرتسوک SF رثارب atl هدنساننا ددحم

 هکر او ردقوش + !Crabs راکنا یراقدلوا
 هردشماگا ماودنامزتوج كب تحارتساون



> 
 زما ردا تور بک یسلاها هرمعتسهاریز

 بولاط هش رالاع تهافس قاطرب ab وہ
 نوجما قلوا رادم aval ینلابقتسا| تن هعطق
 ینکحهلک مزال otal تکرح هدلوه

 لاوحا Liles اک ویو ندنرلکدعوشود "
 ندنکیدتا ماعطتا هدهقتقد لئاسموهشالربغ
 lb < یرلهب راح هنسیدب < هرکص تدمرب

wyشمالشاب رلهراحم نالوا روپشم  
۳ 

 ترشابمهدنسهنس ۶ هره راح وب

 یسلاو هرمعتسم رانامزوا + cl شلدا

 ءد۱۷۵۲ هکیدا تاذرب هدنمان قردلرهک

 کرام نالوا شلسا توعد ههسنارف

 نییعئو بصن یلاو هن رب كب وردووود
cal eeون  BAUSهننرزواما  



fio} 
aleارز زآر قردالبشاب هتناکرادت  

 کشم Osa دارفا كم کیا هدنفرظ

 . Sal شهالرضاح رلروناط مظتنم
 OAK هدهرمعتسه اتا عیاق وود

 شمرتسوک شاب تاجایتحا ولرد كس
 هی راجت تالماعم هدنرانامز هبراحم .یسا
 قیشیراق همراقراشیا ندنغیدلوا شلک للخ

S45!تاممهن تدمر ندا وروا یک  

 تقو یرب چه ندمزاول وارد تان مد
 هله . orl هدکمامهلدنا لاصیا هلہنامزو
 نایزگولردقهنسهنس ۱۷۲۱ ندنسهنس ۷

 تنواعمالصاهن رلهرجتسنانلروا_لهوون و

 ۰ یدناشمالدیا

 رودو نالک ا اقاعتم یددح رود

 | Daal مرهعتسم  هدنسابشنا ترورض



 هک
aراچود ةراهقاضم ءلوس هدراهحرد  

 هک ردیلمالکا ندنوش ۍنراقدنلو شلوا

 هدتنجما راهه ک | ولرد ره مدقم نامزوب

 (Aha asus Shes یی رایدننک
 هلو هلس هسنلا كحهک ado y رانالوا

 چه ندهسنارف ار ز ۰ رلیدا هدقمام

GE tyراجت تالماعمو شمالشاب  cats 
 .یدبا شلوا لصاح عاطقنارن هر ندر

 هرزوا قلوا ZL كلاوحا یک وب

 دب (IJK هد ۱۷۵۹ یرهش یب هک
 یسهدهاعمسراپ هد ۱۷۳ بوک هنفرصت

sae gsرلزسنارف ًرابتعا ند رات ویو  
 ی اقوم DASH Sade یل را
 .ردراشمتا كرت هرازبلکنا اف

 كرت BF دم تارمتسم رازسنارف



f 
 ردنا مسقت هدنروص وش نامز یرلک دتا

 لحاس كنرېن ېسیسیم : رلیدباشملکچ
 هلیبق شتاب « هلا یسدعلق لوم یراسی
 یواح Ga زکر ضب صوصخ هنس
 JS ررب هدورایاو مظتنم lke بولو
 لزوک هدقاطر قق یرلقحهلوا رهش

Ja)راو  colهتشيا .  Jolyزلکنا  
 ot بوک هش رافرصتو هرادا تح كرا
 كرت هرللوساسا هد ین لحاس كروک دم

cal sey!نایزئول قرش » هلحاسو ۰ » 
alمظتنم تیاغ هدكنو بولوا هدکلربو  

 . ارا هله. یدا لکد ردایرله رقو رهش
 هلقموا ooh ز كب یسهماسا هو كنسیص

alyرولت تاناویح  UP? patعساو  

 سوفت رلنامزوا ۰ ردهدای ز یخد یراراچ



43 
 نواهدكیوب هکیدبا ۰ یسهدوحوم

 با هلع ther نداقرف ۲ یسهدایز ندکیب
J byهلوصح ندنطالتخانالوا هللاراصاس  

 نانلوب یک ص وصخ هرافرطوا ناه بولک
 + ool لکشتم ندرلزلم

 ۲ نا داراوا - لمووت » رانامزوا هن
 مظتنم كلا Nace che ص | dle یرهش

 یسهدوجوم سوف بولوا ندرارهش
 . یدا هدایز ندکس ید

 هرتلکنا امق كنهروک ذم نارمعتسم
 شمک هن فرصت تر الوناسنا او
 رالاپوروابولوا نک اسهدرافرطوا یسلوا

ellزنا راوسنارف  ailیربتدنامزرن  
 كر هرانو Gv aly _هدناسانم نسحب

 ع هد ردق wa oy 3 نیا هدایژ
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 GAS هلن راشوخ كرابلرب شبا یقرتو
 ینیراهصوصحم ony یخد كرازام یک

tall slim ysمدعو . یذبا  cw gk 
astرابشحو هرزوا قلوا  ablرازلم  

 هدنسهراداتک كنهراس تاموعح قلهرار

weyطقف . رايا شمهتسیا  Lal 

 eee ور نیم
 tly BG هد ۱۷۹۸ بوناروط

 قوس هنرزوا رلیشحو هلا at دارفا

Jolیدناشلدالصفو لح هدهلئسوب . 
 یتسهحاصم« ندیمآ « کهدنسهنس ۷

 هسنارفاهدرب یسهرحس» !Obey هننرزوا
ee ely jdt 

cod!زار بوسهدا ماود هدعفدوب  

 » bl ةقفتم ربهاج « هاساع هرکص نامز



ISG 
 شذوا یدودح راد لخاد كنتموكح

 .یدا .

 زول هتشپا  Obيسسیم هلسهرحسم
 شم راق ندلانوتبسب هءفدو یسهضوح

 یحزکس نواو  porندنربخا فصل
  Tyهما هروک ذم عقاوم هرکس ندنامز

 » هدنتلا یذوفن كدقرع « نوستاس وان

 ; . ردشملاق

 هدیرهش ناشاروا - لهووت رلنامزوا
 سوفنو شا بسك ماظتنا اهد تاقرب

agusهانی یا دو  jet 
 .یدیا شعا زواج

 سس )یو سس سس



BE یسهرمعتسم نمود — Cm ae 

  gh liهغبم  ablهدهر رح نالنئد

 یسسأت كرازسنارف

 ترس ۱

 ندنرلهرعتسم مهم كلا لرلزسنارف

۰ ool wey a رفت هد یر 

 كب a هش مدقم ندزلیا ترشاس

 رادم Antal هدرارظن ین روم هحرد



 هو
Goals!ییهصوصخ ةعلاطم ر نالوا  

 : !der نایمرد نکیا شلک یسەرص |
 « نیکنز » هدا وروا الاح هکر دمولمم

 ندرانالیدا نییعت و هنارا هرزوا قلوا
 نالوا شا تافو هداشما یعوبح كي

 هل تورث ندا لاقتا ارا كنرب ندابرقا
ss ths aoe;رک ردا نسب ۰  

ole ylهدبودا تافو  Garاب وروا  
 هدنفالخ یراظتناو دسا — دصخ رب کد

 هدابصآ » otal لاقتا — قردلوا
 دققل اف ۰ ردهدکلر و gl « یاد رب

 ارابیاد ضعب معقم هددیدچ رب هوا
 ندنفیدلوا AE لاقتنا هدلو وب یراتورت
 هرصلمرب Aes tale رب هداقمآ »

peeندناتافوهداشمآ نامز هنره  



 یءهدایوروآ كنورثرب قوحزآ كفدار
aly ,ندللاقتنا  Jayeثح  eel 

  «ییادربهداقمآ » دعیاقو ولو رلدساوا
 :رلردا ذاحتا هحول رس ىن رابغت

 هدنسادتنا par یحنزکس نوا

 هدایزاهدرانادیکون ندناتافو هددیدج رب

 ندنراقدلوا Gye اهد هبسنلابو نیکنز
 .یدیاهدتبسنو هدتورت ندا لاقتا

 هدیمظعا مسق كرا باد نیکنزوب هتشيا
 هدنسهر عتسم «غنمود — نس »دل را سارق

hol syوکو ہد ےھ  SB ADSنیکن ز  
 تالایخردق هب هجر درب یراتورث ېک« رایاد

tive poررب كنامزوآیربره بویلاق  
 7 . . یدا هدنکح یرتولم

 « غنمود س نس » نامه كرازسنارف



OES 
  gee ptیراهرنعتسمرب لکم ردق

 قوت  Galقەسلوا شعد  sateلج
 تهحرهزا هرسعوب ارز «ردیلمافلوا

 ol ol ple یتیلیکمرب

 کوب chee ندرلخروم ol ینح رات
 .راردهدکمرب و یخد Gl «هسنارف قفوا »

 ندقمروطوا هدنرارهش هنهک كقتعرب

peeكره لک هارو رانالوا شعاصوا  

Gsهدکمروس رع  balلصاما +  

 یسهرمتسم غنمود — نسهکیدل وارانامزرب
 ییسوت A> 3 che ls كرکو نور كرك

Laeتارمعتسم ندنرظن  <r reste tle 

 ۷ .یدیاشلوا
 sre « غنمود - نس » لصاحا

 یرعوط هنطساوا par Fu نوا هصامنا
POSتو  een. 1h > 



ee : 
 ذاا هنوعرب Vole هچهراس تارصتسم .

 هدیساروش .یدآ هددحرد رب قئالدغفلوا

 Ger متعود - نب + هکردنب 2
Utلشاب یلب رلنالوا شما لیکشتو  

 یسهلوقم یرسرس بویلوا راجاسب
 ندصتامق وب یراسسؤم .راردن دصاحا

 دسنارف هرکص تدم ر هدلاح یرلقدلوا

 هنلاح یس « ینولوق » رب لیکم كنتموکح

 ر زآ doit راب تاربعتسیسریک

pede۱ : هکروسد  

Sot Jabl JST»غنمود نیس وبشا  
Cline 4هدو هب  Jo! Kiهد  

 !GEARY Silly شما مسوت هدنروص
 كرا سنارف هسیا رولوا كج هدا هک اجو

 :رافدلوا ردتقم ري هناکشت ءرمعتسم



 هر
 نارود هحزرلتلم ضعب Gira sl هدنقح

Elكناتحالمو تاعلا.طم نالوا  Us 
 ىح . ردنا al یتیدلوا ناتا

 یلکشتو pial) تز chitin = روس

 نالوا دناع By sian! Ke هلتقد لاک
 هسیا رولوا eal عین aay رات

 كلام یهدنحراخ ؛پوزوآ كراتسنارف کلب
 نالک مزال نوجما کشت ءرعتسم هدهدنب

 لیضحتو مج یتسهفاک كطئاسوو تامزولعم
 رهام كب co As! Sy و یزاقدلوا شا

 .ر ولیشالکای رلقدنا وب

Adee >یرلخاس روعو روسح كلا  

 . روهشم لا نوجا Gey wat تاققدت و

 قوس هددج رب GSS هسنارف یرالاع
 واردره كنهروک دم تموکح «ردشلیا



ours 

 شمردن وکی F240) wl gas بابسا
 رحاهمهرتاسللمرارجاپم یلهسنارفینیدلوا

cob Soaملقا رانو بولوا  ablجازتما  
SU Sel eld alوش راق هن  slated pai 

ane?یکجهلک مزال ینلدیا تمجارم  | 
 هنسهظفاحم كن رلتعص هروک اکا رههوشود

owنیرحاپم هداب و ۰ ردرلشلبا  

 كشن fine و اک ذ یدنک كنهروک دم

 تعحامهلسامز و تقو valet رببادنو
 تک زح هرژوا طاستحا نامز ره كردا

eel ر لوس كش راما سوه Sh 

 ها ها قوا راکنا یتیداوا

 هد كنتموكح  Gudطخ ینیدنلو شا ..
 مزال یسلوا یبیثأت رب وب كب كتکرح

 رولیدنا ملست هتبلا هد یحهلک ۰ .



EC: 

 د هما طم باب را هدنقح هرمعتسم و

 : م Kae كلبا درس همدقمر هدلو وش

 نیا ور سس اب ود -- نس

 : مر و تامولعم sly هد

 نددیدج رب رالوبناپسا هک ردءولعم
 Val یصوصحخح هدافتسا تهح ره زا

iene۱ توتا تعا ر  
 رانامزوا تاقا ادعو قا

 تح alls ELE نالس هلوا مولعم

 هدرلدسرا شمهتسیا قمردنلو هدراصحا

 نامز زآ رب بوسهدنا ماود لاحوب بطلاب

esراصحا و ددح رب =  Sls 

 ۰ ىدا شلراروق ندنتلا

 بقا ینلولح دلرصع یا نوا
ech 954)نالوا كلام هد رحم وق  & 



4۹ 
ohندمراتس . wx GAOفلو  

Jane y Boe gbطابش  asl 

 شمب هلا فرصت تسد !dla هدیس

 تب ںوغارا هاب رب هدرافرط
 ىج نوا ۰ bal le هلا هک السا

peeادب  ohhاساسا هدر وص و ها  

 هدنسوزرا قلوا ورپ هنتموکحح
olyلب آ رلتلود  Jablلی وح هن  
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An رایدنک ندنفرط رازسنارف نانلوب 

 نادناموق  Gatشغل  ۰ colهيلا یموم
 ندکدلیا فرط رب یتالکشمو عناوم ضعب
 یروما یهدنسهرادا هرب زجو هرکص

 شلوا قفوم هجا بودا ترشابم ههظنت
 رظن هد ينم وزا يمکح ِكي هبطا هرحالاب و



 مو
 هبا اشنا Gas هروک اکا Goal هتقد

ool abl Sati۰  

 نالوا قفاوم ا كنسهطا ةثسولپاق -
 تباغ هدوریکر دق ST زوسل آ ندنلحاسییاعل

 "شعا هدقفل وب غاطرب لکشتم ندزلایق پرص
 هرزواقلواهعلقر ab Eloy روساوول
 هروک اک | ینیراتهج ضمب ندنکیدلیا با
 دنسهددتم طاق ءهرکص ندکدنا رفح

 هدینهاکتماقا یدنکو شمس دتا اشنا رلهلوق

 .اوول . gal شما انب هدنرزوا غاطوب هنب

 Ue pat Awa کلا یهاکماقاو كروس

 هدتحاحنیح ندنغی دل وا لوس هما هدهسیدا

 (av JLB هدكصاعا قوح كم اهد

 نوجا كاس oS دن دناخوب . یدبا دعاسم

 نابدرن شلباپ هدنرزوا رلابق كد الوا



ap 
  ihقزدنامرط هراتصب قنوا یک

 كا كرا قم وب هده مزال ق

  arly ory ibyهرکص ندقدلوا لصاو
birt نوا زکس رکید شلبي .ندجاغا 

 ندنایدریرب  les.شعارونلک مزال قمشح

 | نابدرن جاغاو رک  Gea yallرولوا

  aslقلوا لصاو هنهاکتساقا كروس اوول
  atl clitشعا هدنحراخ .

 دناخو نالوا كعد هعلق رب ابداع

gaan yl Debyاشنا  lal 
 . شعا لبتم هدرلهحرد لوص نادنغیدلوا

KA iedروس اوول نوجما ینیدلوا  
 هدرزب هات ,aids | یرزه كش رلهرجم+

obندحراخ كهریزح كردا عضو  

 یسهعفادم وشراق هضرعت . قجملوبعوقو



4۱۹۱ 
Gals! GS olesتاقرب هدنروصو  

 ۰ یدبا th! Gull اهد
 مقومر Vole هرعسم کیو هتشیا

AT ES 6 Seهجردو .یدبا  " 
 دیجاشاب كنملدا تریع هنسهظفاحم هدرا

 لوماسا هلتسرپک | كرل« هبنسوسلف »هد یدس

GALهدایزكا بودا موه هننرزوا  
 لوینایسا.ردیرلهلواهدکلبا ررضتم یرلن و

 راچود هنموجه كراناصروق یرارجا
shy So a2)!لکشتمندرالوینایسا  

 -ولپاق », نامز یرلفدلو تصرف هدرانثیه
araهنسهطا «  esهدننربع كما  

io Soe ell plراو رر  
 یرل-قجهلوا راچود هموعمرب نامزره



Bye 
 هرحشم یقردلوا eA fe كلاحوت

oseشلیا دازت  calكشياسا ازیز  
 هما ردقه هنج ردر هدر وصوب

 قوح كن ندجراخ ىسملوا شنامهنلا

 ندنیدلوا بحوم یتوعد IL رس

 oF نیقآ GST دناشما ندابوروا

 Bry ندرامد آ (pe SH نانلو
 «رایدا هدقلاق هدنسهطا < هغمولپاق »

glenهکر دم  lilyهدو ر معتم  

 :یدا رویللو هلتتفص Sy روساووا

alleyترشابم هتیرومأموب  Sirk) 
 یشیدنلو ردتقم هروما رادا اعقاو نامز
 هدلاحو طقف .یدا sh هرتسوک هجا

 نیحرخ زآرب یسیدنک .ردشمامهدام|ود

 ولردره هرخالب ندنیدلوا تی



°c: 
 شمالشاب هکمرتسوک تدشو pe هدنسهژمأعغ

 لاوحا Sy كروشاوول هكوبلاحو

 « هیناقوب » هدهن لرل«هبتسوبلف »هن یناکرحو

 روساوول .یدنا شمالک هنیراشیا كرل
 هلسمهتسیاقلا ASS تحنوتبسب یرلن و

hbتدمر ینغیدلوا شمل و هداطخرب كوم  

 ریغض Ge كركو كراناصروق كرك هرکص
ch te JIیدنک  redeنالوبعوقو  

 هددسیدبا شمالک | هنرزوا یراتکرح
 شمامهلوا ردتقم در هظفاحم یعقوم قترآ

 .یدنا

 عفد ندهروک دم by زح روساوول

Sit!هدنفا یاس وفود هنلاوش هداتنا  

aably cal polyهرمعتسم . یدنا شلک  
 . دوا فقاو هنترهش CLT gb go یسیلاها

 ۷ — فقانم ج



&\ Ath 

 My all یموم هرکص نامز زآرب ندنراق

 . یدبا شفلق نیمتو بصن
allyان ارد  

 دیه ام و لامرع زما ردا ترش
 قلوا شما هنمأت تح اهد تاق رب یس

 قفوا هدهددعتمو هفلتحع ا نوجا

Jabنا هلهو شمریدتا اشنا رلدسو  
 رب لوس كي هدنصوصخ SS یفارطا
 ره هقشب ندنو . ool شمرتسوک تربغ
 ندسک شب ترد Sk راد هسلصت

al Syلکشت اغود هدر هرزوا  

 هتحایس abl اغودوب bly تقو بودا
 ردنا هدهعرد تاذلاب ینفلئاداموقو راق

 : یتا

costlyى  



 فطر
olyندحراخ ۰ ردشمتا  SASرخ  
 یمظعا مست كصاخاو دارفا نالی ر و

 By ۰ dol شا قالا هرلهبتتسویلف

Vbلا بونلیرآ همش كوب چاقر هرخ  

 نوجماقمالهقای GLE لویناسا هدایز
 ی هدرلرب ST تباغ و هدارو هداروش

 بوئالقاص هدنرابصت رهن هل رانا قفوا
 .رایدبارویشیلاچ Gl بلاغ یتصرف

Jai ylهدنروص وش كنرارادقم  
 Ul یرارفس یهعفدره هترزوا یسک رآ

 .رلیدا هدقلوا قفوم coh اهد هدنس
ade ghd «هدا تدوع نامزه هنسهطا « . 

 لاوماو Lol رادقم LS رادسلوا كح

allیتح .رلیدناریلک  SILهدنفرظ هنس رب  

Joby Jatsهراناصروف وب  zk - 



BANS 
 زوقط یتیق كنابشا و لاوما ینیدلوا شم

ala cL jyکو ةا «ردشلوا غلاب  

Liكرارجات یلابنایساو ییهحاتراق رتاس  

 رولوا كج هدا باسح Sot باغ راه
 هدنفرظنامززآ كنهروک دم ةرصتسم هسیا

Te Jarenمزال یواش ا تورث  
Saasلاحرد  Oatردىآ . 
 Cate y را رسنارف نانلو هدو ریتم

 یرلکدتا ey AB ینیرلتورت ءدنسهاس
 ضرعت قحلوبعوفو ندحراخ نامز
 شلوا لئاز ردق هههجرد رب هدیسوقروق
 ۱ روع تدم رب دما ندهرا ارز .یدنا

Go ole Sukندفرطرب چه زونه  
 رازسنارف . ool polly ندا ضرعت

elle»قتر 1  ao)ماود هدیرعوط  



SAV 
 hey se Ot Bly هدننظ یحمدا

 شم رتسوک هوا هدنصوصخ یسهظفاحم

 قفواو امدقم . راربقارب So یراقدلوا
 رولیربدنل ون Aig yy هدنسهطقن رهكن هطا

 . هنرزوا تنا نالیروک هرخالاب نکیا
a Flyرلزعروک موزا هدداوعهرق  . 

 راچود AL ALY هک راو ردقوش

 Aged یتراقدشلو شلوا تا
 al راهبتسویلبف ندنرلک دنا قیقدتندقاژوا
 !io Bal sso تقرافع ندناعل كرلەساقوب

dea allel ace ealنالوا دوحنوم  
 یشقلاو راشمتا قبنعاط همراط یرابلرهش

 ,درکعسم عقومرب Gade دارفا زواج
 تدوعهرکصندقدقارب رار هللایرلن ادناموق

 راپدنا شما



4۱۹۸ 
 یسهطا drag bl» » كرازسنارف

 هنسم <E ندلانوتدسپ هعفد و كنس ر معتم

 زکلای كراهیناقو یربذدهنس چاقرب ببس
 قلداص هدرلارهک 9 هدنلخاد هرب زح ون

AE |غنمود -- نس كردشا افتک | » 

 عقاوم مان هالودرو و وعرام روب
 و قره سای ردق هنراراوح همهم

 شما a هدر هب صوب یرادودح
 . ردیرللوا

oo) byندرانالک ندحراخ یرادقم  

 هنسرهو شا oly هاساععن | chica رب

ae); 2یاس هحرلکس  Juteفلت  

pee es Naty: sl gas! 
 . یدنا شع الشاب هکر تک دا

 Moby ety okt y هدحراخ



BAAS 
 رللومناسآ رارکت كنسهطا «هغمولپاف «

 رانا ینغیذلوا شغلا ههرادا تحت ندنفرط

 !EET هدعقومر لاحرد هنرزوا یرلهما

 تشهنابلیالکشتهدنروصو Sool شما

 الوا .یدا زواجه نیک رز وشې هیلس»
 راجود هدنصوصح یاعتا نادناموقرب

 یهسور تیام .رلیدنا شلوا تالکشم
 ردنا GE نادناموق ییهدازاصارب هدنما
 تماما باغ هل نامز قلهققدر زمنا

 دغمولیاود هلسهطا غنمود نس نوجا

 قفوا یزاغو Lb یکدنسهرا یسهطا

 روم هدلاح یرلقدلوا هدنورد رللادنص

Ayalجاقرب  celهدادرتسا یناملهدنفرظ  

 Allyl قفوم
 هنانتتوفود هلاوش Liles یهعقووب



($ 
beep dey كرەلىردتىا تیرومأم كرت 

“oul 2h nat Sly 
 My هدهرمتسمو ردق دیدم اعقاو

 یرنآ eye ندرانالوا شما و هلبتفص
 هدهسدنآش دا ملست یرارادتف افحرد یربآ

ayكرانوب  ablyشمرتسوک لباقم  
 هرعسم هدنالاعتسا ءوس یرافدلوا

 هکوبلاح «یدنا شماقار نونم ییسلاها

 نیست نادناموقو Ly دهرمعتسم یهسور

 رودو SMe plese ءهرکص ندقدنلق "

 Su gt Bale یسهرادا نالوا هناشیدنا

 .یدیا شلوا بحوم
  Chan ysیعتسمهدنسهرادا نامز 4

 اس تالماسو زوما هروک دم 3

 هد یدوفن راد ادسعام ندتد ]ا هءامظتا



 eh ساق
 هواوع < هلج زا . cl se مس وب

 هریزج مان « یفول - نس - یتپ » هلیسهطا
 طاق yy Av هدراهسبدنا قفوا ردقهنره

younیرلقحهاوا ترابع  CF alge 

 - دنارغ» هرکص تدمرو شفلا هکالقتسا
 ارخ ٍومبولردا لافشا هدیسهطا « سن آ

 هدزفروک مات sites = se لو

 شلسا bs هطقن مهم chy هحورتآ
 . یدا

 كنءهروک ذم مقاوم هدنفرظ هنس چاقرب

 ندقدلوارسیم یمیکحنو میظنتنوسلوا امق
 هدییدودحو كن هرمعتسم یدسور ه

GEادفو تربغ نالپدا ندنکیدمهروک  . 
ote GLEنارع » هرزوا قلوا  - 

 ی هدنماب « ناغ وهل » ها يقوم « وآ وغ
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 ا اد هطا قوا

 رانامز وا یسهطا Ge yd» < وشا

“sul oat! وب هدنسهرادا ي ال gala 

 ب زار هوا  ahsهرخ "الابهدهسپدنا شلسا مظ

  le ialبارخ یتهجره ندنکیدایا
 وو  olyو . ىدا شعوط زو هغلوا

ee هی Phe 
۱۱ ۱۲ gas bt, مدنزاوج 

 كحومس  yeyهرافرط وا هددسپدا راو
 وروآ  SUرلیشحو اقاعتم ینلوصو

  GIشما كر بوسهروطوا هدرپشو

bye cel شلوا ole هرخ الابو 

 یسهش ِ  Avضءب لقتنم ندرایشحو
Jy ۰ شعا دوجوم Yo هقتع pe ie. 



 تر
al cal gS 4 »تدمر كرده و  

 ese ya » هسیا ندنفرط رللوناسا ءرکص

 هدد راوح عدق ربش و oly کل ادیت

Llهدناقتقدن هدنقح یسهعدق تدم اش  

Gyرفح رانالوا هدنسوزرا  obهللا  

 Re le i ae مهم <b بودا لاغتشا

 راردهدک مت |

CF یتسهطا » ناغونهل « J RLS 
glial ay هک ندا ae sla 

 هنصوصخ  parكردنا تربغ  tLدا ا

  ayهدیسهطا « نمود - نس »و شلوا

 مادقا یرلکدرتسوک ندکی بودنا لاغشا

  Onesهداعلاقوف ! cyهرزوا قوا
 ی

 ۱ رایدا شلیا



 تم

 ( رهیاقو هللا رل هيتس وبیلف )
alyهلا تاحاضیا نالی رب و ردق  

 | كنهروک دم ةرعتسم هکردشا نبعت

 ۔ وکح هسنارف هدنصوصخ یلکشت تروص

 ab نم هدهن امسر دن هلهحورب چه كنتم

 3 ٩ ۰ 9و یبدلحادم مسر
 هرخ الاب Cole | Bb y ندنسهلوقم

Jat! AG یرلکدتا هنرایدنکی دنکو  
Oreادفو  abl GLEیرلدطا ضعب  

 [CPE دودح oe بودا 22
 مظتنه ردق ه؛حردر قردلوا یه

omyدف  ee 
 om « مود نس » هقشطا یف

 الاصاكنتموکح هسنارفهدنلکشت ثیاد یس



۳ 
 تموکح .یدا شما بلح ینتقد رظن
 و ردق هتسدنس ۱۰ هروک دم

Aهرمعس  eeهث  Molشما | هلخادم  

cr!هرحس « غنمود - نس » هدناحو ۰  

 هننرایدنکی دنکز کلای كنلاهانانلون هدنس

 سیسأتهرادارب هج وربآ بوداتالک شم لح

 كنلقخهرمعتس و ارظن !an aly شمتا

 هرادا تح كنتموکح هسنارف هددیدح رب
 هیلکلاب ندرلهرمعتسم So lly هدنس

 تاداع یهدارو رار هلقلوا لقرف

 یسلوا هقشب نوتسب cha راح لوصاو

 . رولوا مهفنم هجمالوق Soak مزال
 Las زآ رب هدنقح هرعتس یی و

 ندزم؛دلوا oth روم كوثرک هنالصش

 — نس» لوا ندنساطعا كنالصف ون



 و

 ثروصوقالخاكنسدل اها كرك ك « نمود

 ۱ هدزرط Koy كنسهرادا كرکو یرلتشدعف

oly!نرل هرمەتسمرکید كنهسنارف هلبتهح  | 
 كلوا نعت las تورت هد رل رظن قرف نالوا

 برسم هدا ز لا هدقرف و . ردراو

ilaندنفیدلوا هدنرل ت شعم لوصا  

 ویلف هلباراهماقوت نالوا ندن رام مهمهلرلن و
Jai.هدر وص وش هدنقح  OLتامولعم  

 ولا

gl «aby»شماروهظرانامز وا  
 مساو HLS مآ الاح نوک ون هدهسیا

 قمالهفای هیشحو تان اویح هدنرارباچ و ارح
 dw هدهراداص Oy onary وط نوا

ad 

 ely : ردهدک اید « هساقو » اضعب



 فر
 هل راشحو جم <ee 3 p اساسا

 مدنناسا یسهلسف لوس نالسد » بیاراق «

 ہد سانا راکبشو دص gt « ناقوب »

 سیا هموم تاناوح نالیدا فال

 يک ینیدلوا هدنسانعم ooh كنامود ¿

neeكند شحو تاناوح نالوا ندنغون  

 هدکلک هدهنسانعم لع یرلکدادا فالتا
 هللا «Asa gh رلزسنارف هتشيا .یشعا
 روش جوا هداو وب بودا تماقا هدنس

 gee یاس نامز یراتدلوا رویم هفلرآ

ol eer |روت  

 یرایحوآ تاناوبح عونو .رلیدا شمروک
 -اسا ply هدهزوک دم هرس کلا

 هح KK ob Jo cn یخد دلرللوس

 © سورهتنوم » oo by ندنفیدنلوت داص
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 . هدزلنامروا » هکر ايدا هدکمرب و یاب

 هرددشم ینسانعم « رلناشوق

 هدرلارخم هدرلغاط زودنوک هک "

 ةفظورب نوچا Job و GI قمشالوط
oS assشلا  calکیا هدرلنو .  

 Sly زکلای یتنصرب . Awl ALT هفنص
dine reoهن هدیه رب بودا لاعتشا  

GLالس نوجما كمتا فالتا ربزنخ  
 هدکملا راذکو تشک قردلوا تسد
 تروص كقلخ فنص Sly طقف .رلیدا

 oP دكرک . یساقو قرفرب هج راتشیعم
ISGراموحمه هشحو تاناویح راس  dv 

 رلکپوک د دعتم نوجما قفل و ظقتماع ادوش راق

 .رایدناهدکمهلس

 vant مولا يرلكنف كراهياق و
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 لسا نالوا هدکلروک ی رلهنوع ءدراهزوم

 شب كش راولما SL بولوا ندهقیتع
 .ردهدکلدا تیاورینیدلوا هدناوط مدق

Byندنراقداشاب هدرلعاط نامز ره  
 ندش وطر كنوراب !Keon لایعتسا

 انتعاو تقد هدايز كب هدنصوصخ یبهظفاحم ر

 رابجوآ ريغص oe رایدیا هدکمرتسوک

 كراي رېشهلبا ناهتیسوبلیف هدیرلهسبلا كنب
Ow jalولرد ۳1  orlنوزوا .  

 رسلوف و لوب تیاغ هش رزوا شقاچرب
 یرلک دلیا فالتا بوک طولاق عون رب
 و راچ هن LN هدندنرلب رد تاناوبح

 ۳3 وا كردساق و . رایدا رای

ax Labالاح یرلهقاش یرلقدلوا شیک  
 يس يا ندیلاها نانلو هدرافرط وا



ON 
 رب ترس و ها رلهقپاشوب . راروالوق
 یر هرهج هدراهسیدنا شلبي ندشاق

 رب ندسوش ترارح  wae ysنوسلوا ردق
 نکم كن رلرانک نوجا هظفاحم | ( aiردق

 ۰ ىدا شلدنا تربع هنسملوایلکا

 قفوآ هدرب Whe هدننای كتهبناقوبره
yale۰ یدا رونلو  bisرداح اک و  

 كمرو gab » كلنبح » هيا ندکعد

 hast Jey ارز . ردقفاوم اهد

 Sha ندهناوه تارثأتو ندنتوطر
 لک د رو هللامعتسا رداچ نوجا هلنفاحم

By: dol۰ ا رده  

 pe |هتمواقم وشراق ههماوه دادشو
 یراتروبحم allel رداچ ندنراقدلوا
 هصاماب ددحر هک ولاح . یدا قو



YVR : 
ilyهدنسهراح  chetثارشخ ماطر  

 - اوحو ناسنا abl راشتنا هاوه تایذومو

 هحور آ یک یرلک دشا تجار لا

 یرلکدریو كرلکن.- یروس عونرب كوب
 یرلقدقوص ینفرطرب كناسناوهکلرستحار

 عاحوا یرلکد cS al par هداروا نامز
 cel لک د نکم كما لمح هتابارطضاو

 Seagal هک را نسوب

lt?ندرلکنس یروبس راهساقو  cb 

 كنهروک دم تارشح بوقروق هدایز
 هرززوا قلوا سر ورو اک

asرلدساواثحهدنک هب هر ره ی رار داچ  
 . dol رروئوک

Jobyرشالوط_هلتعج نامزره  

 Sb نامز یراقدلوا كلەبلغ هدرلهسیا



on HOY YS 
 وص ندکم رک یخد < <  03 JAرونجح

 شادقرا کیا هسیا زلوا چه .رلیدبا

 ترشابمهفلدایصعو وب ءراردیلقلوب نوسلوا
 ندحراخ نامز یرلک دلیا  Fobهب

 هدرلهسیدا شمامروک جابتحا  Vbهرخ
 كردا تالماعم عیسوت  SSSراج

 نالوا هدکلک ندهسنارف هرکص ندقدالشا

earl « ینعوج كب ندرلپ رسرس 
 هن رلتبعم هدشلباقم شاعمر ز آ هلبتفص

 رلیدنا شل آ :

  byكردنارادکو تشک ت دمر هجا

 ندکدلیا ارادت تا ییزوط رادقم لخ
 رارداتدوع هنسهطا « هغسمولپاق » هرکص

 كرانوب و  Gedyهرابلرهش  Laهد نمش
 —  SLنوجا یسارتشا داوم عونو



eV ۳۶ 

 ندکدیاتخورف هرارحات — نالوا شل
 . رلیدناردنا تدوعقرهلوا كل هبلغهجمب|هرکص

 شمروک هج لوا CMe یرلکحهدک رک ا

 مولعم هلتهجره هجن ft Toes ناهسیا
 هلتیعج !Jes روسدک هبهعطقرب نالوا

 زونه هدراهسیدا حروک موزل هتکرح
Jesلاحهمبم هرایداوو ار یرلقدلوا  

 hel“ ردیک !Godly كلەبلغ
 تدمر هجبا هدنداو رب Jay رک |

 ناواب رلدسیا sal سح تب روبج هتماقا

Jatsهن  aleهلوق رر هرزوا قلوا  

gel ody Goalو یرللاد  Blkهلا  
 رلکنیس یروبس هنن هدراهسیا ردنا هطاحا

ablراموحه كنهرناس تای ذوم  Avراچود  

 یی رلرداچ فیفحو قفوا !Ose قمالوا



 زع ونوا الصا ییمروق هنورد JY وب

 یراحابص نوحما ینالتا ریغصیناس ۰ رلیدا

 نامز یراقدقبح هلو G DES ا ثیاغ

aیجب ونی یشکچ اقر ندنرایدنک  Ache 
altel Gil pw ja Jشما  peal . 

sacl 4ا ورک  
  یرد یرید SHY ندرلقدلوا هدقماشاب

 . ودلوا رار هلقلوا جوک تیاخ CE هلا

 ,MSL هدكرابسقعت نالیدا نوا كمر
 pasts قوح ch رلدیافو یغیدلوا
 نیغزآ ضعب هله . رلیدا شما هب رجت

Ch Jay soleyهدنققروق هدایز  
de!هدراهحرد هن ناوبح رب هضام مه <  

 نوسلوا هسیا رولوا شهدمو cre زا
Gtارس  ندنمحش  



BY Om ۱ 

 So Jig یکی ید هدافتساهجهدا ز
 بودا بقع لاحهم#ییا نامز یراکدلیا

 ۰ رلیدا رولوا قفوم هنفالتا هدلاحره

lye dyلاحردزمت اردنا فلت  

 Joa) oe هچراپ بوزو يسپ رد
 قن رفت نوجا یرلیدغت یدک ۰ یدا

co Jam ob Sal cle!لاقتروب هلترثک  

ablربارب  Ge’ارز . رلیدنا رروشیب  

byو  abرسرس  alوط هدروص رب  - 

 میطلابندنکر ادت كك | os Jl یرلقدشال

 AT AT هدفرطره لباقم کو قرهلاق زحاع

 = aS لاکر نالوا قفل و
5۰ 

 ےھ لاقتر و ایفاو : رلیدنا شم ردشدلا
ie 

cnt ayول را نع ەد وط یبر ۳  

 lal y ءراچرب هقشب [Oates اکو رلهیناق



 فطر
 تااوبح نالیدا فالثا . ردراشم

 ندقدریپآ ینپ راهصح GAT ندنراهچراپ
 ندنایرم یرلهجراپ OYE هدوربک هرکص
 نامز زآ قرهنوروق Ob رب بوالزوط
 ۰ رلیدا رردلاق ندهنروا هدنفرظ

ye uleراای هب وب هدیرادایص  
 .دم تاناوسح هدر ره هدرلن و . رایدنا

 راسلوا كحهدنا فالتا ینی رب ندهروک

 هحورآ كردا هحرا هحرا لاحرد

 كرلنودوا یرلقدقای هدنورد نورفرب كوس

 el رروواقهلا ینامود

 اعقاو تشعم تروص Selly ود

 روک للا JAD رظن هدنقورب چه كل رلرهش

 PA وهدهسیدیا لک ندراتشبعه یرلکحم

 Ae هدرلدحردوا هفماشاپ هدلو ون



«(۷ 
Splهرناسو یرد.تا یلزوط هرارهش  

 كردا تخورف chy نامز یرلکدربتک

 ab هن نوجا MS بوقح لوا نآرب
 كع .seal yr Gil رلیدنامهلس ین راقح

 قرفرب چه هدنسهرا كعد « ىلغاط » هلا
 ىديا|شماملاق

 هەزار یزو جاقر هرصهرا كرلهاقوپ
Jak”رب هدرلارعت هدرلعاط  fine ALL 

 هن رلیدنک یدنک بودا لکشت

 . رایدا رراقبح Jas), Jos ولرد

 یرلکد لیا تدوع نکربا ندراکشو دیص
 كنب راهبلوق یدنک یرلماشقا كراوک
 تحارتسا تدم رب بوروطوا هدنکو ا

 a رللا ینیراهرانس هرکص ندک دلیا

 نوک یستریا هده روش زک مه قردلا



TP FeV ie ین 2 ahs 

4۲۱۸ ۱ 
Seرردشالرارف یی رلکحهدک هفرط  

 نالوا مزال 4 BAT by . راشعا

Geyیرلشیا بوردشت یرلیدنک  

 یرلک !ak مادعسا هسیا رانوک یغیدملوا
acl»نوو ردق هماشقا ندحابص هرل «  

Drsشعا  . 

 eee ی هر رەباقۇ
 تباغ ۱2 دوو SoS هدراکشو
 تاکرح ولرد ره رار هلقلوا مالعاص

 راچود الصا هدنصوصخ یسارحا ہد

 lis | زلوا تالکشم

  هدقماشاپ هدنروص یکیدر هد راما رهش

 . یکید Daly یر ره ندرلنوب .رایدا
 هک الماو Lt! oly هدنفرصت تحت كن

 را Oey یر Os a هاحادم



4» ۵ 
 هدرلهسیا شمهتسیا قماشاب هدلاحیرلقدل وا

Vbهل هحوو هرخ  Sigler a SG 
 تهح ره زا هسیا ندقماشا نکا

sl felلصاح  SIاهد  aeشلو ق  

 هنن رزوا رارق یرلک درو oth ود .رایدنا

 Ja ههرارب یحوا یسکیا ندرابلرهش

(Laasهد رهو شالشاب هکمروک شیا  

 قلوافرصتم Cite هداکوب !Jas كلام

 هدلو و هد تدمر بودا عضو ىسەدعاق

 . رایدا شماشاپ
ASE تابوبح SOL الوا Ls 

  el oyتدمر طقف  ochهد رلن وب

  weهدنرانکر ره ندنر لک -ایا میس یی

  ablء دو ةدرلالرت مساو ی

 اقوینام « ستات «  Vb.ریدشتب ربحتاو



+ 
AGهدى رادقم رب ولتلک ندرلنو و  

 - وروارانامزوا .رلیدا شمالشاب هتخورف

Sy alیرادقمرب یقوحكيندنالوصحم  
 CaaS > SS lal قوس
 . Gl رومردنوک یش زآ

 و نالوا هدکلر و یا « ناتیآ »

 یراقفتم هش یني Jala یدنک رالرهش
 ردا اشنا رار هل راشادقرآ رکید نالوا

 هرخالاب dol عرز sly یرلالرت و

 مسشو میزو هدروصوا هد یتالوصح
dol ool "۱ ۰  

eek, Wayیک یتیدلوا  
 طقف . یدبا راو یراهمشاش هدلرالرهش

byرب نداپ وروآ  bdoدلوا شاک  

 + رايدا شلوا ناعسپ هعفد كم هنراف



۲۳۱۹۶ 
 یرلکدلکه سوه كايا تور عج ارز

 - الوا هدنراحووآ هدنرللا سکعلاب هدلاح
 ; رایدنآ aly هده رمعتسم و هدیرلن

 3 cot y هدافحو اذا ول ردره <cb i هله

Sy5 كي  co! KE | erie cok۰  

SG y : ash. Jai gliلاوحا  

 زار مدقم ندو یی رتشیعم تروصو

 ASS هداروب E kl حاضپ

 هناحاضا اهد زا ر و Ai ام ولعم یاطعا

  es? Koردراو ۰ ِ

 یراتعنص ككرلن وب هرزواینیدلوا مولعم
 دا قشالوط هدرازکد زودنوک هک .

 دود ردق هدحرد و یرارادقم هوا

PLL یروط كلەلاوش هده سيدا 

GE aly dll كراب رس رس ally 



f # 
Lalرئوخو رادع ةققح رانو  ay Ky 

 نسا هدنرلیدنک .ردراشلوب ترهشهد

 ردق هرذ هرژوا قلوا قلعتم دهقالخا

 هنسلواهدکمالدا هدهاشم تکرحو لاحرت

 .هدیک رادشد cob ز كب هرصهرا لباقم

 ۱ .رایدنا روئوروک

 هدنساتنایرلکلی رسرسو رلدبتسوسلف
eesرح و شمر و تاس ههددعتم  

dbsرحا ناشالوط هدنرلتهح وا  

 ا شی رازوک دلرانادوبقو
 لاصبا ردق هلحاوس تیام ادعام ندق

 هدیراذأنلوت هد رل ربش Jul صرع تسد

 ندنراقدناوب stile tess فوخ راچود

potsندنس هشه د ماج رد كدياقو ی رلکد رب  

 نیم je Pale و نامور قوح كىم ولا یاب



hyve gs 
 یرلدعقو صاعتا كرانو بودا لک

 هدننام راناصروق av هد «یرلنامرهق » و

celeبا یرلهداصلاقوف تراسجو  

  los BOL maرد راشلدا ..

 یرکی شب نوا هلت 31 راناصروق
 رالشاب هنالوح هدلاح یرلقدلوا یفک

 رلیدنا .  sayهدا ز كب یرلکنفت

 ر ارو اب اقم هتسلوا نر
  SIكي  . ool deadكناصروق ره

 هللاهجنابط تفجر لقا الو مار زا

  Gea ۳کهدرازکد . یدارونلو
  casو وا اضعب و لوس ًاضعبهدنسانتا

 یرلقدلواهدنحما SH وح وک هروکه نم

 هل و هرح YL هد رلدسپدنآ روشالوطهدلاح

 چاغا كراشحوهسیا ندقثالوط باراک



YE 
 رلکوئوک  aوا  Gowقفوا یرلکدتا اشنا

 فیفخ ماطر ادیلقت یرللادنص فیفخو
 كب ندرانو هقشلاقو شما اشنارللادنص

  ool, 5رابدا شما هدافتسا «

 یخد ه نوا  El olayزشیلوا
hava رب ندقازوا راناصروف هرزوا 

 كش رایدنک نامز یرلکدروک ینکیدلک
 نوجما كمامردتا سح یني راقدلوا مک

 كنب رللادنص  geryرهنو هدزانابل قفوا
 بوبالقاص هدنرابصنم  Ge? Lsهلحاس

 دوخاب و رویتوط قلاب ای وکو رربدشان
 یک .راشعا روسدا لاغتسشا هلا شيا رب

 كراناصروق هنبفسنالک . راشعا رونارواط .
 هرللادن ص یسهلج هرکصندکد ن ندنکوا

 كردن  chندقازوا  BFردنا بقعت



 0 دف

aeقلدروا هدبودنا بورع  Ss 

 ale Gash Ea o یک

 هال هب راج یایشا . Awl رالشاب

 Why نادوق نتافس نالوا هدکلبا لافتشا

 قحالوبعوقو Ka Jain ghd هدیرلدش

hyیلکراد نامز ره وشراق ه-ن  

 ۔ اصروق هدرلهسیدنا روناروط یطابتحاو

 Shy یرلهشهدم تاکرحو لاوحا كران

 !bs شعوقروق هدلاح انف ییرازوک
Gal Ouseرولوا هعقور هل وب هرزوا  

 اردا gag هعفادم By هدراک زلوا
 . !pv ردنارطاخرد

Jain plهللا لام ینیرللادنصو یک  
 A A ندکدروت ییراشیا قرهردلوط

 wo bls ون هلس ly هدهعقو JE قترآ

Eبقا  A— 



j 4۲۷-9 

 نالوا"مولعم هسجنرایدنکز کلا هللا تدوغ
 تدمرت یلاوماو ردنا اجلا ty یلزیک

 هرکص ندقدردنونوا هللا ظفح هدرلاروا

 .رایدیا ردا ترشابم هعیزوو سقت

 هدنساننا رلرفس یهفدره كراناصروق
 . هنکرادت rly هلقلواراچود هفراصم لیخ

 esl 5 هداشا یرلکدتا شح تبروبخ

 هغلناصروق نامز هن هدلاحره ندفیدلوا

 اصقت لوانوک نوا زکس رلهسا وا قحهقح

 .رایدا رولوا روبح هلاغتشاهلبل اکا كنراث
 هعقاوم ضعب Lid هسیا زآ یرلرادقمرکا

 Val راکسوه هغلناصروق بوردن و کر اهدآ

 توعد هد ۍرانوب هرخ الابو رارالک | یرا
 هدایز اهد ًاضعبو یللا قرق هحملیوب كرا
 رربتک هدونجو رلهتح لکشتم ندداررفا



TV 
ob Bb ورد و EG هلبتقو «bl 

  CLAهتحاس درلحاسناشالوط نوجا

Llp هدنراتعم هداننا یرلکحءدبا ترشابم 

Poy بقا هدرب ره هللا عج یرلن 

 یرلکدریدتبا نیع راد هنیرلکج هديا تکرح
 یراقحهقنح هغلناصروق هدرلهنسوسلف یک

 بوشالپوط نامز  LGزارا وشراق
 " ندتقادص  Welراسو رل< ینیراقحهبلرتآ

 .رلیداردنا نیمأتهلارلدعوورلهلواقم ولرد

 وسلف  ovals gl aT J Jade.دلوا

 هلا لحاس «ble» الوا رللحاس یراق

 «سارودنوه»ویرللحاس eerie «اپوک »
 pyle هرکص تدمرب .یدا یراوجییقوم

 ندنرلکدابا عیسوت اهدزآرب ینیرلشارس
 و « شدسماق » هل رالح اس « ونس اقارام «



EVAR 
 ردق هنرافرط « اناواه»  SEFشمالشاب

 | هد راوح هروک دم لحاوس هنس ره .رلیدن

gal pal فیقو یرلک هجرازوب 
 كج هلک یکرب ندفرط ناه راناصروق

 ورد هسا وا  odyیغیدلوا اشا عون کناه

eb نالوا روپشمو مولعم ۰ Lol رول 

 ینسهفاک كرا , Sle Ivyرلدن هرلدعطق

 هوا ینیرلکحهردنوک  Gas۔ رکوا كردىا

 وا شع  ob Halسح موزلهربهر هدص وصخ و
 هدایزكارلنوب .رلیدنا زا  WGوس اقارامو

 ندنرلفرط  CKنالوا  arkرداراظتنا

 ارز .رلیدنا  SS yeیک ینیدلوا هدنوک

 لاسرا هلرثک هایوروآ وناقاق هدرلنامزوا

 هدکلدنا تخورفقواچ هدر ره كرەلدا

ge PBR هلترک | راناصروق ندنغیدلوا 
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Mdرلیدنا هدکمدلکب یرلبک . 
 ابوکو ندنرلفرط اناواه abl ساقراق

 OW ندنسهراس لحاوس كنسهر زح

 نونوت . رکش هد Spe كب ندننافس
 اح ییعو ره كرلالهتاد هلا یردو

 Cea ab وروآ calle یراقدلوا

be!دندحرب داق شل ندای وروآ .  

 نداشاعون ره هرزوا كلا تخورف هد
 sel روناو هرات هدرادقم gis ادعام

 دن ندفرط ره رادتسوسلف لصاحما

Soarوامو فوقو وب . رایدنا رویلیب . 
 زونه هدتح .se ءدنسهلاس یراتام

 یه کیا رایرسررس ان Lay شلوا لخاد

 ول زا یکی رک SS u ا ازو
 ص ‘|

* 
 4 a 3 رپ ھا ۳

mw elas fe Ee. f wkیہ سمت  
Ey See ۳ ee he 



 فرم
 صوصخت هنب رایدنک هاراهیتسوییلف

 ردق و طقف ۰ یدبا راو هدیرلدمانماظن
 هدهدن Jo | ly al akele ی یرسرس

 نوما عنم یعوتو هشقانم و هعزانمر

 ۰ یدا dee كب همانماظن نالوا شا

 یسییررب كراناصروق هبحبجوم همانماظنوب
 یرآ یسهلجو قخهنلو یرانادومق اب و
 Aye hy كردما تعاطا هنادوق وب یرتآ

  همدقح ردق هرذ هنحراخ یرلما قح

Geنامز زا كراناصروق هتشيا . رلیدا  

 شت امج تورت یخ ك ردنا vly هدنفرظ
 كنن ااا ا یبس هیحاشاب كنم رال وا

 هد كن ,hus ایا لف هدرلهح ردون

 . ردن Jal gh رویم هتعاطا افرح هماظن وب

 راناصروق هجوم همانماظن وب هذ



1% 
 bade رک اسع یی رات شیعه ثروض
 رهزا كردا قیفو هنب راتشیعم تروص
 . bol ردا تربء هماظتنا able تهح

AMهدنرزوا یرللادنصو یک ین رانامز  

 را ماهلبسارجاراقتسانع ژورلهعت ولردول رد

 تعاس هغنارفالا نیلحابص یرب بودا
 مدقم cel. S| mene هدیوا

 شب ندلاوز Ga هدشب تعاس هدیرکیدو
celeهرزوا قلوا هرکص  Silماعط هعفد  

 ندراذواجویراد هدنزابرفس fea ردا

 یربتدپر قبال | عونرب شل
 هرص تداع قفل و هعفدره ندرلتا یزوط

 هرزوا deel رک ۰ ool ی

 رونلو هناواراق رهدنسه روا كتهرفسره

 < pl روشالب gh یشک ید هدنفارطاو



ATTY 
 هدرلهرفس ورآ ناطباض لا ناذوق طقف

 هدنرلهرفس كرلهشاط هن بوهروطوا

 :رصرا كرانو . رلیداررو وط یني رلنرق

 یی رلکدلیا تکرحلا هنارادند روطرب

igرادتسوسلف هتشيا . كدا شما  

 ررتسوک هدنتناهن ماعط هدا ز كا یروطو
Lalرائالوا رسنارف هدنناسم راناصروق +  

 ` هقح بانح كردا Gol یارحا ماعطل ادعب

BR oo aDنامز یرلکدلیا  gS) 

 -هلتهحیرلاوا ناتستور — هدرانالوا

 یرلهفص ضعب یرلک دلیا باخمن|ندلبحا
 . رایدناردا افتک | هاقموقوا

Jat yiزآ ك, هدننایم  BIG) 
 بوسنم ch یناه ره ty .یدا راو
 لوبنایسا هلترثک | رانوسلوا سیا زووا



CDS 
OE Sy GASهلره ۰ رلیدبا رتسیا  

 ey یرانوراهسلوا كحهدبا طب
 ولپاق » هرکص ندقدالقاص هدارو هداروش

 هەوا هداروا و رها د
lesرلیدناردنا انتعا هدایز . 

 هدلاحرب مظتنم ربع زونه رلناصروق

 چه ose تیر نامر at acl نکیآ

 هرخ Vb طقف .یدناقوب clash | عونرب

 CF نوسلوا ردق هر ه > oy و

 يلح ءدتورت یرلکدتبا مجب ولآ دماظتا

 زکلای ندنیدنلو شاوا غلاب هرادقم

shal’هح رايدنڪ لکد هدنسهطا هغم  

ele!ولرد یخد هدهرناس مقاوم نالوا  

 نوجا یبارحا Sy gly هک | ولرد

 ندرلتو و شمر دتا سا رلاخ تای



AYER 

 .رلیدبا hl سپسأت یخد Jal ادعام
 تالسایم هدنسهرا ات صآ al ابوروآ

a Zoeyتیمار دا ز كب رانامزوا  

 .ورس لاوحا كراناصروق نکیاشلبا بسک

Sat peaیشان  HEقلنوعروطرب ندیکی  
 شلیا لکشت هوا .یداشلک تلاطعو

 .اصروق یراضعب ندرلامابموق لوس نالوا

 نوجا یسهعفادم كش Jardin gt jb هران

 ید By Lae هدصوصحو قرهشیلاچ

 هد یم رب !Oop ab eos jain هدقلوا

 قمامربدباق هراناصروق ینیراهعتماو ایشا
 لاسرا هلمامزو تقو هنعم لحم نوجا

prey bi. bul Dolكماظتا  

 دوخایو یاشمآ هدهرزوا قلوا یسعان

 هنس وه JS هیارارجات یپوررآ



ie Sint 
 .رایدا ردا سالفا نالعا یعسشرب

 هدقماشاب هدد روصود رلدنسوسلف هشیا

 قوذوب نالوا صوصخ هنیراپدنک .رلیدنا
 ندنرلهعورشمربع ,تانستکم هدنرللاع افصو

 ندکدربت بوس یتسهفاک اضعبو ینحقرب
 الواو روئالرضاح هتحابس ندیکی هرکص

at sghقاس ود لوک »  » ald 
 تاکرادت لاک | !abl ela هداروا كردک

alیرلتماقا یک هدنايل روک دم ۰رایدنا  

 شمرتک ندنسهطا » dane gh ls » هدانا

 Besley تا یلزوط هلا هریخذ یراقدلوا
 هدرلهسیا ردنا oral abl by ردا لکا

 .هقسولپاةنالوا هدقفلوب هللرثک هدنایلو هنن

 ob bls جامتحا و هشاضم ضعب یرا

 هروکذ م تاناویح ندنراقداوا شا لکا



 او
 شمشیل | aad y تدل رب Ried مر قلب

Llقاس-ود - لوک » یشان ندنوب +  » ` 
 رب نکیآرلردبا لاا hl تاکرادت هدنناج
 ردا لک ابو Vash هفسولپاق هد ندای

hal۰  

 هدناهل وب ردق هتفه جاقرب راناصروق
 قرهردلق ریمد ا ندکدلبا .تماقا

Seb ic Missی  ee 
 قردشالوط تدم SS و AT یرعوط
 ۰ یدبا !pow تدوع

Jade gallكب هدنام  aKزیلکنا  

 كرلناصروق . sal ski Ts هدینفیدنل و
 هدننابم !by Godly رسنارف Pa مىق

 ?Plog روبشم هبا راهداعلاقوف تراسحم
 هدننام یراناصروق (HKG لباقم هنسفلوب



۳۷ 

 یتسهدا هآاقوف ةجرد كن راتعاحت هد

 . یدبا رونلوب رلنادوبق شمرندسا ےلست
 JE كنهرتلکنا یر Goby هلج زا

 رب هدنمان ناغروم یرناه شلک ندنسهعطق

 ینیدلوا شم و تیببس هکیدا زبلکنا

absرع  dnعبط هدهرتلکنا الاح هشهدمو  

 ندرلنامور كوب نالوا هدکلدا رشو

 ۰ ردهدکنا لیکشت ینیمز كنب رایضسب
creهدنتیعم ناغروم  Ai)كب  

 هدنسهطا اب وک هدلاح ینیدنلو مدآ زآ

 « تیسنرب — و رود » ندرارپش كوس

ohدارا موج  Jا رادقم  
 یءدراوج وا هنن يک ییدلیا ذخادوقنو
 قوجكيلرهربک هنن رهش « gh -وترو »
 . ىدا شلا هریخذو اشا



oyeهدرلهحرد هن روم  

 ندنوش یغیدلوا eT هب ورايا
 هل دی زت ینیدارفا یتیعم Ha بلمالک |
 as رزوا یربش اماناپ نب SS موز

 نوسلوا By ییهم#*عقاوم ضعب بودک
bsشا  gal دلیا تدوع ندارو ۰  

 ندرالویناپسا كرک و یبثحو كرک نامز یکی
 شمربتکق رهلوا ربسا هرزوا !Gly لکشتم
 زواجم ییشکز ویاا صانثا یتیدلرا
 ۱ ۰ شعا

 هزکص نیکی هنسنوا شب ندهرآ

 هنناشفومو هناغروم cyl ee هرتلکنا

lye “shelقساماژو شمر و یتسهمر  

 ۰یدیا شلنانییعتو بصن Sy هدهنسهطا
 هرکص ندقدلوا لدصاو هعقومو یرئاه



rp 
 امد تاقر یدو رح یهدرافرطوا

eyربارب هلیسیدنک هوا ېک یدلیا  
 .راظلاودما eae اشادقرا نالوا شفلوب

ets ofهدهبش ال ربع . تالامایم  

 «ردشُملوب

 یرلمسا هدهدنانم یرلئاصروت هسنارف

oly,رک ذهدرابا ِح ره ردقهدجراو  

 یرانالوا شما رامشا ءدنرلهحرد كلدا

 velar هدرلسنارف مح «ردراو

 ءدایزالا یسیدنک هردهدایز Las راندا

 هدنما هن gl cacy ندرلنالوا شقناط

 یهدمان plat Shem وق ناصروقرب
 نوجا ییدلیا ols ندنرهشر قفوا

thi Be. liv ates aes 

 ك زونه
esata hs é 

 نالوا



  Cet eeeتر 3
1 
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 كرەلګ هد دحر alae AD Le یمویه

 هدنیس مرمه « غنمود - نس » تدمر

 EE یەاقاوب هتشا ۰ ool ششلو

 كن هنولوا یراتشیعم تروص كرلەبتسوبيلف
 هران و or gu tS SAF هنشوخ هدایز كب

thi lelروق هدنفرظ هنس جاقرو  . 

abl.رک وا هلساع  aby hy aks 

 رار هدراهحرد تربح نایاش هدهعفد

 ندنغیدلوا شمرتسوک تعاعشو تراسح

 لیکشت یسهتچ ناصروق رب هجورب آ
 + ool شابیبهدا

Adleyساقراق ۰ سارودوه  

 ارحا یرعوط هن رحاس نەژانراقو
Slبولوا قفوم هدنسهفاک كرارفس  

 دژ هنوک ندنویک هد ېرانانلوب هدنتبعب



۲:۱ 

 یزوشب هدننای ینلهرار ندنفیدلوا شما
 ۰ gol رونلو ناصروق زواجه

 ضبب یک ناغروم یرناهیخد هنولوا
 شنربدلا هزوک یموحمه ردق هرارهش كوس

olموجه هن رهش وبنقارام هلجزا ۰  
Selنامز  ity beهسیاراو هنره  

 تیام BL y engine هدءرص یرلفدلا

 بوک وس یخد ینیرلک اچ كرلاسیاک

 . دنک یرلقح aba یرلنوو راشهراقبح

 « دنمولپاف < نامز ینیدلروص ندرلپ
 نلت دابیلع ر Goad gl اشنا دتسهطا

 " یدیا ردراشمریو ینباوح یرلکحهلیا
 تدوع ندرفسو هولوا نادوبق

 هنسهطا هفبمولپاق هج رغوط نامز یکیدلیا
 يسەفاک ٍلراناصروف Olly هدنتعم كردلک



Nate alan eeeار ی  

a’ 
alرد وارد ردق هتفه شب ترد رار  

jek |قوچ كبو شمریک نامز هدنچما  
Hiرفس وب ۰ یدبا شما بیر  

 تبایصا هنسهصح هیولوا کلا هدنساننا

 نالشد « وک هن » ادعام Sol al ندا

 sul شلا یردق كس زویشبندرانوتل ۲"

 هرارفسو Cole یک هدلویوب هنولوا :
 هد هعفدرب ندنغیدلوا !set) ۲ هدایزكي

 روهشم هلبتورث هدنرافرط یخزرب اماناپ

 م = Ay رزوآ یسهل ق یشحور نالوا

 جارخاهلعف ندهوقینیدصقم بویتسیا كت

 هدایز كپ رایثحو هسلصن هدهسیدبا شتا
 ندنراقدلوا شعاروط قرەلوا لطامتحا

 شالا ايو كو ناشبرپ یران اصروق

Bye: 
۳ 



YER 
  polهدر وصوب جد & ول وا نادوف

  ENDS aeیهآ + دنا ۰
* 

x + 

Jeہ49 نورهرود نار رب  

 « یسیلاو كليا che Ae و

 تحسنا تحارب
 كنس هریفسه « نهود - نس »دسارول وا

 لردنا عاق ا كرايرسزس قاطرب وب
 یرلک دربتک بول آ ندارو نداروش

 تاجابتحا یدنک و یظفح كدوقنو ايشا
Ch Janeیسفلوالیکشت نوچایسهیوسآ  

 . تی ون بحوم كنلکشت تیادب لصام او
 هدهدنر yey SE نایاش ادعامندقدمهلو ا

 هنش وخ الصا كنتموکح هسنارف یسامدلوا



oe artes 

  Soeبحوم ردق هب هحردرب
 هد شدنلوا قلت یک همقور تلاجح

 رولیروک ۰

 palsy ندنتناد Ie هک ویلاح
 ینحهلوا ناتسم ندامولعم نالیرو
 ندنفرطرلرسنارف Sb هدددحرب هرزوا

 یغد ندنرافرط هراس تاموکح لک د
 تیاد ندرلهرصتسم نالوا thal سیسات

 و PY ese « غنمود - نس » ها

 هاشم نوسلوا اج# هدهسیا لک د هدایزكت

Gels!ءرحسم رب چه  sate Ady 
 ندنفرط یبهفاک UL وروآ ۰ ردزاک رد

 هدرعالوا كرل « ینولوق » نانلوا لکشت

db,بواوا هاک اجلا هرایرسربس  atl 
 دنا طاو مات تحت هرکبص تدنر

٠ os tthe al 



BYE OR 
 هد gue et » غنمود - نس » هتشیا

 ai وا ۰ ردشفلوب هدنلا رایرسرس تدمرب

Feرک ذ  Galهرزوا  Jain ylهلا  

 ندنفرط یرلیدنکز کلا ءرصهرا راهیاقوب |
By OU IE Aree dlكنادناموق چ  

oF۱۹۹۶ ءدلاح یرلقدلوا هدنسهرادا  

 یسبرسر هدراهحردو ردق هتسهنئس

eelارابتعا ندروک ذم جرات بونلو  
 a Fact یسهرادا ha SS هسنارف

 . رلیدا شلوآ رویم
 تآ ارحا ضمب رلوق هدهسنارف رک |

 «ییولوق» دندحرب هرکصندقدنل y هددمه»

 at ینسهیلخاد لاوحاو روما كنب را
 یدا هسلوا شمامتا تقد رظن فطع |

 as اهدیسهرمسه « غنمود = نس »



Pts 

 ید قجدنلو هدنلا راناصروق نامز
 ۳ راد لا oe هک وللا

oe aN eS SCو  

«iis Haeندرل  Meهوا را  
 BUF دنه » هد هرص ار ینتهح

 . ییدلوا شلیا سیسأت هایمان « یساماموق

 دنلخاد یدودح راد كن اساسوق

 لاخدا هد یتسهرمعتسم « غنمود - نس »

Cylرادبتس و ءاف  aflروک دم كرلهبناقوت  
 یرامام دیا تل رح وشراف دنا امم وق

 یکی ید ردن وک هنن رب هحور آ نوچ ا
 ۱ ن ورەژود نادر

 شما نیعت یسلاو » غنهود - نس »
 . یدا

 ندخم Wy هروک دم ؛رمعتسم هتشيا



VEY} 
 ین ەر ریس كا ةا اا

 نورهژود نارترب ۰یدنا شمریک هنسهرص
 . تحاس هعفدرب SO) bso y ردق هنامزوا

 تب روم نالی رب و هنسیدنک بوسلیا

 قرماوا ds یعکیا هلتسام ر دم
 هدنسهنس ۱۷۵ ۰ cal شک ale سآ
 شد هدیحابس Stas تارا و

 تی رومأم رب ندنفرط oe هسنارف
 Mea زومأمو قردنلف لیعت ههمهم

 نیت الو قو هحوراو شما تیلها

 ترعو تراسخ هد هدنساننا یراتح

 Gh ترهش بسک هلبتهح یسهداعلاقوف
cl > 

 ندنرظن ٌاطقنقالخانورهژودنارتم
 .رلوق ندننیدلوا مدآرب لمکم كب یخد



VEAP 
 ترشابم زونه هنسهرادا  egalنالوا

Anny ندو و > fags - نس « 

lady رومأم رب Chal لاس را 

۱ ۱ ۰ oul 

Sax ینولوق » روک دم كنارترب 

AT + gue eT كب Dida یسهفیظو 
  he 0251فداصت هالکشم ولرد

 رادیتسویلف ارب ز «یدیا رویلیب یکیسدی
 ردق هنامزوا رلهاقو هبا  Aر لوس

LE و GF نامز هدنچنا یتسب رس 
 فیلکت عون  ablشمشيلا هقمالوا فلكم

 هنا همظتنم ءرادارب یرلنو ندرلف دلوا

 ینحهنمهلوا یشرب چه جوک اهد ندقلا
  obeyروبلم  + clیلاو هارویسیدنک

 ېراج «دهرناس تارمعتسم كرهلک هلستفص



YEAR 
Ollyروبحم هقبطت یدعاوق و لوصا  

 نوجا كيب هلواقفوم obh وب ندنغیدلؤا

 رازکد زودنوکه جک ی راهبتس pos ما لوا
 SKE قلناصروق قردشالوط هدنرزوا
 Alby هدرانامروا هدراغاط هدیراهباقوو
 زاو ندکلیا بقت ییهمشحو تا:اوح

 SH یرلنوب ارز .یدنا مزال كن
 giles ناو ندا

 هدنسهرمعتسه « غنمود - نس » هسپا

Gull olenناکسا ادعام ندکدمهدا  
 ۰ یدیا قجحهبیمهلو یخد مدآ كيحدیا

 لوا یصاحخ|یسهلوقم یرس رسوب لصاحل ا
 | Sila تلوغشم رر هدرهش هد صا

 دلو هراچر هقشب ندعمریدشلا هغماشاپ

۰ gal GEIS نارترب a 



 سر
 كور هژود نار رب هكروبلپ روک

 وا یتح ۰یدا مهم كب .ةقيقح یسهفظو
 © غنمود = نس» هددیدح رب رانامز

 ندتقد رظن ینلاوحا Sp كنسهرمعتسم

 BLL رب راس نالوا هدقماعوط رود الصا

dyو كنارترب رارومأم  rhقفوم  Ay) 
 هدنجا ددرتو Apt هدهدنقح حماس

 ely ردتقم ًادح olry Se .رایدا

SHهددح ر هج لوا اد عام ندنو .  

 یکو هدنسانا یرلحایس نالوبعوقو
 نامزلیخ هلا صاحٌثا یبهلوقم یرسرس

rlyندنکیدلیا تقافر هرانو قرددلو  
 دن راهطو قالحا هل راتشیعم تروص

 .ولعتو هتشيا «یدا شلوا ,Gal دا
 © غنهود = ?yew هعفد و كنس هل وا تام



{1} 
 Cb ode par یحالصا كنسهرمعتس»

 an Ja رج mS slice وا كوم

 را هيتس geld oop po Seales < ًادانتسا
aflنوچ قلا هتعاطا تح یرلهناقو  

Getتجز  BAGSبوق نارترب  

 ۰ ی دیا abl مکح
 « هعمولپاق » نورءهزود نار رب

 ردا هدهعرد !oy yl syle كرهلک هنسهطا

 الصا كنقلخ ءرعتس oth رب زا
 مزال كلبا تکرح هدلو هن نوجا یلاوحا

 بوشلو etl ضعب هدلو وا هسیا

 .وک تربغ هنعسوت كنءرحتسم هد ندناپ ر
 هلا یوم طقف . cal dL هکمرتس

 زا رسا ترشابم aT ارجا هدنروصوت
 یرادحوآ Obl a> gle al راناصروق



eh 
 . رح یک یرلکدتسیا كنب رایدنک هدورلیا
 hos ره ادعامندکدلدنا هدعاسم هنراتک

exch. Jaleleهلا دوبق قاطرم  adeیسلوا  
 ندنرلکدلس gama هماربلا تح یهح

 ینموزل cele هریبدنرب Crane ناه
 1 LI شما سج

by ندکدنوشود تدم ر ها  

 thy Cedille oth وہ ہرکص
 Jacke gal هدراهسیدا شمروکی غیدمهلوا

 كرت الصا یییتسب رس لاح وش یراقدنلون
 (Blea ر هایسهظحالم یرلکح+بم هدا

Aas gle «كعا ترعه ندنسهطا «  

 st كرانو نارترب Selle ۰ رلیدتسیا

Eرولوا فقاو هن  halلاحر رد " 

 توعد ىپ رلنالک ورلپا لا د ار



for 
Jalكليدمش —  Gyدن رب نوسلوا . 

Marl oxترعه ندءهر زح یرلنو  

 J ating — نوجنا كمامردخا

 الصا هن رار ڪه ندنسهطا « هغىمولٍاق »

 کک a wits Seal هدعاسم

 رخ Vb راهسیا رواوا تح فا زا ا
 Ab ندنتلا یسهاج كدتموکح هسنارف
 ادعام ندقدشللا هتفد رظن و ی

 ههدافتسا هدندهدعاسم !Cleat هدورپا

 . هلسهراس تاعلاطم ییفحهسهلوا یرلقح
rlyدیو هتشیاو شما. نابمردو درس  

 راديتسوبيلف هرزوا قلوا Gre كريب
  aشمامهدنا تراسح اندیلر 

Jatin geld رک ۱ : abo larly 

 شا ترحه ندنبسهطا » Anta ولیاق «



Gres) 
 . هساوا  Aolابقعت یراناصروف هدرلنو

  asinتقراغم ( Svهدلم هقشب رب

 رايد !ثحهشارب  oles by eaeیسهفاک

 توشالوط هدرلنامروا هد راغاط زودن وک مک

  She) 72-راقدلوا هدقمایعوا هرص هرا

SOE atid یسطا « هخمولباق » ند 

 هدكب  Chopطقف . ىدا قوب
 رهرلهسلواراچودهبهقاضم ر نامز هن ره

clea cad واعم كنتم وكح هسن اف هدلاح 

  Koolهسنارفهدورلیا ندنرلکدلس هدینی

 < ca hندنفرط  > a0ندهدعاسم

gl قلوا lel بئان ینتصرف هدافتسا 

as رارق هغمالرآ ندءر زح هدرلنون 
. pt! 

epee ۲ قسم ود دو et es ۳ 



hm 
  Lilyندنفرط یتموکح  eyدنا لوبق

  aa chردق  « SLیسهطا « هخدمولباق

Nom وکر اس اهد GU y هدراوح وا b> 

  « al Jatیخد ك « غنمود — نس
 یقاوم رثک ا  Valeدودبح  SEEدلوا .

 هدر ها یک  ance Sle yfلوراقم
 ردق هنامز وا . رلیدا شربتک هدوحو"

۱ ody نیداورب a ناه هدد ae 

 كرك  JH ytهبلقو كرڪ و
 ندرای رسرس قاطرب لصاحلا را« ناتیآ »و
 ندککرا زکلای كلەبلغ و نالوا لکبشنم

 ب 1 وا راکب یمخعا ی
  Vyو ددیرانالوا لهاتم هدشاس

dy! یرادجوز كرا ونهدهسیدنا 

 | یہ رکید كناقب مآ دوخاب و هداپ وروآ



 دو
 ۰ vl هدقفل و هدنفرط

 كن هرنعتسم dared go oly رب
 CR رسرس لواب لوا نوا یحالصا
 كما منم ندقمشالوط هدنحراخ هرب زح

 قمریدشبل آ هفماشای ont یرلنو و
 - روق Sle" ; sl =) Joye وز

 یراهلوا یلرهش كرادساقو هلا راناص

dear oseابلماف  galeیراهلوا  
 نوزوا oth و oly رب !Oras مزال

 نانلوب هدنتیعمو ندکدنوشود دیدازوا
 . دتا هراشتسا هدهلبا یراضعب ندن رومأم

 بلج رلزقو نیداق لوط مقاطرب هرکص ندک
 هدنس هطا « هغبمولپاق» یرلنوب ردنا
 هراچرب هقشب ندکم Bar در 97

tollىدا شهر و رارق هنفیدلوا  . 



 7 مر

 هزاهسناقو هلا راناصروق هققطا
 ثاکرح یراقدلوا شعشیلا یریندهنوآ
 كریبادت نالوا قحهردتوئوا gah رسرس

 یرانوبیسیجنرب Shy یرب ندنرلمهم كلا
GLEبوراتروق ندسلاع  dey Unb 

 نایزتوللوا ندنو US .یداك | یحاص

em OO ldo yyشن كن  S 

 هدنساننا یدس زن كن رهدوحوم سوشنو
Syتمحارص هبهراچرب  dolرب دیا  

 بلح طقف + oul tli Sse یسهدناف

 ناوين Gel Ts رانداف نالیدنا

 |KIDS هلتبح یراقدلوا ندنهورک
iLچه كچەديا تالد  dey 

 . cal شمالروک تکرحو

 هوا هدینتمج وب كنهلئسم نار
 ٩ مناقب  ٩ ج



 اساسا هدنزایدنک ندنفیدلوا یانا قیقد

 Le s*| Sy نایلوا هس رو قالحا
 قتلوا شناتلدا دانسفا اهدتاقرب یقالخا

GE oye!یرانداف ینیدلواشمریدتنا  

ake eyرت ردق  Geeهرزوا قلوا  
 SF هدننابم .ناوضن نالوا شغاتظ

 cok دا
 CE هدهسنازف etesly نارترب

 هنیرزوا راربخ یکیدردنزوک .یدباشهریدتنا
 My Sul شلدنالاسرا راشداف لاحرد

ST) wachندیللا  cialرق مك  
ho!وب ۰  Qtyرارکت هزکص ندهلفاق  

 نیداقجنک یللا ae رزوا یراعشا كنارترب
lesیسهلج .كرەليدىا لاسرا  Jain geld 

 پدیا شلدبا.جوزتر رب رب «راهیاقوب ها
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 یرلهدناف ثكحوس Spr وب اعقاو

 درب ررب راپ رنس رس ۰ Gal شلرویک
ableراقدنلا هنتح یتی روبع كملنا ليكشت  

 شمالتشاب Sey هدربش میبطلاب ندن
 fa حاودزا هرخ Vb هدرلدسیدنا

 ندهروا ینسهداع)|قوفتسها و كنسهمهم

 هتسهک رد هبداع روبا BAS لس ات jay دلاق

 ۰ رایدیا شقا لی
 vay gle كنورهژود نارترب

cle Jwقلوا یسهرگ ییامقلا  

 هدکییا دنازت یسوفن هریعتشم هرزوا

colهوا ۰  glyهسوفن ررح راهعفد  
Sociینیداوا شلسا  ollaلعاشم  

 هاو صح تقفوم هدناپوب ok نا

 عوقوهدنسهنس ۱۳۷۱ هدهسپدنا شمامهلک
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OVسوش هدنسانا سوف رب رحم  

 ییدلوا syle یس چ وا كنهدوحوم

 ۰ ىدا شلروک
«Aیسهطا « هفبمولپاق < یسلاو  

 هنسیسأت رهش رب و هتماقاینعقوم كننايل
 SHO ناصروق اعاد بوبمهروک قفاوم

ghندنکیدلادنا  « oyهدنال مان« وغرام --  
 كنيلاها كرديا سح ینموزل یسسأت
 SM و شتا JB alos) GAA مسق

 هنسیدنک هدر هلا کا تموکع

 ۰ یدا شمردتا اشنا oll صوصحع

 هرمتسم کی یرهش < وغرام - روب »
 ندقدنلقنیصتهرزوا قلوا Sey نوجا
 یراضم ندرانامروا ک هدنفارطا هرکص

 یضارا نالاق هدنادبم. كرلدنا قارحا



Sy 
 تالوصحم عونرهو شلنوق هنلاح Ve یخد

ly alشعالشاب_هکلریدشت یخدوناقاق  
col + 

 gue « نمود - نس » نارترب

 ندک abl حالصا نوسلوا هدراهحردوب

SASS Sowضعب  glyید همهم  

 هلوحوک » ندرلنو . col شنا ی

Me iTآ »و « تاقول »  agli 

 pts So ۱۱۷۰ یرارهش « بی »

 - هژ» و « Cpe ca < بولیدا لکشتو

 هدنف رظ یس هنس ۱5۷۳ هدیرلرهش < یهس
 . ريدا شلدا سیسأت

 و هدنراسسأت نامز هروک دم دالب

 تدمر هدراهسیدا ترابع Goa J قفوا
 why یرلهدوجوم سوش od ty هرکص



4$ 

 یراهراسحت تیها كن رره ندنکیدلیا
 « یاس ود ب لوک » ۰ یدا شعر ۲

atte!سسأت هج وا  Gk!رهشرب نالوا  

Viبارخ ندنکیدلدا كرت اق هرخ  

ads!نانلو هدراوح یک ینیدنوط زو  

 ناربرب . ool هدلاحر Sota هدرلالرب

 ندنکیدتا راعا هدیرلفرطو نور هژود

 هدرلالرب Olly هدنلاح لوح لواهنس چ اقر

 شم الشاب هکمریدشت تالوصح عونره

 | . یدبا

 هدنرافرطقوح cb كلددحرم رانامزوا
 هدکل ردش یش ی رادقمر ولتلک

 یمقوب كن هه راحت تاعش ندنغدلوا
 كب

ol LIEغنمود — نس » ۰ » Aیمه  
 «هنمولیاق »هصا thal یخارا یهدنلخاد



RIT 
 نالواهدکمشت لزوک كي ةقتقح Aide مدنبهطا

pi Leal؟دافتسارب نارترب  aim 

erكرداتوعد یرارحا ماطر نوجا  

abl i yهراهلواقم  Aeهرمعتنسهو  
 مق كنيضارا Wy هدنلخاد یدودح

 هکمر دشت یشماق رکش قوخكب هدنمظعا

gl tal 

 ناو  lyتروس وب
 هتعارز یم قر كران و قرهشبلا هدهتشیعم

SPAT هدصوصخ ره ندنراقدالشاب 
 هدرارهش یخد رل هماقونالوا هدکلیا دلش

 یرلنوب .رایدارویشیل ۲ هکمریک نامز
oe | رو هلاخدا هتشعم تروصو 

 هدیرب ندابسا نالوا  yeیهدنلخاد

wills] كراریفصیناس قترآ هدرلریاجو هووا 



tats 
 راه ساقو ارز .یدا یسلوا شمالشاب

Obl peوك دم  theyهدرافرطوا  pled؛ یی  

 .رلیدنا شمراو هنرلهحرد Cel ضرقنم

 ردا فالتا ریغص GL ردقیوزل هوا
 یراربفصهحرازون هرکص تدمر هدرلدسیدنا

 aly شاو ندىرلقدالشاب هکمرودل وا

 هرخالاب هباناو بح عونو نایالشاب هصقان

 .یدنارونلیدنا فداصتقرهلوا ob كب

 زآرب یلاوحا tee کی یکوب
 ندایوروآ کم OF bl تسک ماظتبا

 ندرلابلمافنانل و هدنس وزرا ترجههد دحرب

 یسارجا كنبرلوزرآ و یغوچ كپ خب
 ندنرلکدمهروک sly قترآ هدنص وصحم

 هدهعفدو هتتشيا ۰ shoul ab باش مآ

 كنورهژود نارترب ك « غنهود - ناس »



a 410% 

 یسەیلخاد لاوحا هرزواقلوا Ge هر
 ندشیداوا شما ماظتا سک قوح زآ

 نک اس هدنرافرط وژنآ و ناتیر كن هسنارف

 ءرمعتسم یراضعب Os Jhb نیکنز
 كن هرصتسهرانامزوا ۰ رلیدا شک ه هروک دم

 ماطر رکید بودا حسوب یدودح

oeشالوا لخاد د  ile 

Jtنوا هدیضیعو مسرف شب یرکی  

. Gl هدایز Gas 
  oeیسوش  oa JEN yeاهد تاقرب .

  olyرا وف نارترب ۰ یدا شما

 رب ندرلهباقو هلا  ale GFیحاص
 هنایرسرس زونه یرلنو یخدهدلاح ییدتا

AE) عنم VoL راذکو تشک هدنروصرب 

  eeدو  etlمف کباب



 بییعت نایاش نوتبسب زکلای كراپرسربس
 .یدیاشمت منندارجا ینبراتکرح نالوا

 ندراهعطق راس و اوروآ ندنایرب

 صاخشا pe زسشیا نالوا هدکلک
 sul روسدا ماود هدقاحخلا هرادنتسولف

 هددسیالکد Og نددنازت Shy نارترب
 رنو هلمحو رب چه كليدمش هکننوسپاب هب
 gle ینفحهبمهلوو ott رب هدنهلع

 .وص هد هدورلپا یراهبتسوبیلف نار رب «یدبا
 ییدنوشود ندنایرب ینکحءدنا حالصا هدنر

 نوسلوا كالیدمش ندرلن y هدندنایر هدهرص

 روصتیتنیدلوا نکم Fl هدافتسا هدلو هن
 ۰ orl هدک |

 ضب كتهرجتسمرللومناسا هدرانوکوا

 KEI تاراسخ Sly! abl موصه هنعقاوم



۷ 
 Be یرلهبتسوسلف نارترب ندرلةدلوا -

 رسیدن رب قفاوم las ندلاصتسا ءدنهبلع
grand slیتنادناموق هلسهظحالم  

 هد «وشر - وتروب » كردنا هدهعرد تادلاب
Geeنوک و  com Leتول  

 . gal شا تدوع نیرسقلوا
 نامزکیدلیا تدوعندرفسوب نارترب
 3 تح نوتس یسلانها هستم ین

 هددسیدنا tbl uo seg قلا هتعاطا

 CUT قمراقح هلعف ندهوف یقیدصقم و

 هدصا لوا ندنیدل وا دودعم ندهمېم

 ote gat تاعلاطم كردک ههسنارف

 شمهتسیا كمنا ضرع هنسهدناع تاماقه
 ۰ یدنا

 نامز کیدلک هبهسنارف abl وزرآ و



۸۷ 
 : Gl alec وک ت نواعمر ندفرطر چه

 :یکیادکو نا نده لعاشم ضعب cach و

 هدلاح ره هش هدهسپدنا رولر ار
sols po gre ZY,ندنیلطتنواعم  

 ol رویمروط ورک
 هدهسئارف هلا دعلاطموم نارترب هتشيا

 كوم « غنمود نس » جد

 نوجا She ینب pole ییظنتو حالصا
ahكرەنلەتسخ هدانا  AWهد  

 at . ىدا شما

 4 سلاو ود {

 تس نس 9 دن رزوا aby ly ر

 oXal سنآ ون ود هنسهرمسم « غنهود

 ۰ یدا شفل Gat یلاو هدازلیصا رب



۰۲۹۹9۶ 
 مهم ماطر !gy شفلو هوا یخد و
 یی رادتقا ردا تریغ زارا هدرلتن رومأم

 ندشدلوا شمربدتسا ملست روت

aeوسج یالسا ترا تور ها  . 
 رویلیدا ديما یحهاسهلوا قفوم هدنص

col + 

 یربخیافو كنارترب هکراو ردق وش
 لصاو هنسهرمعتسم « نهود - نس»

 رلهبناقو al رادیویی زلوا رولوا

 یر دا راتب را
 یرلقدالشاب هتکرح هدنروص یرلک دتسیا

 - وناسا نوجا هدافتسا ندتصرف و یک

 ضعب كنءرمعتسم addy تقو یخد رال
 . رایدما رويدا موجه هتسهمجم قاوم

cheeنالوا یسلاو یحنکیا  



Vê 
Sak هنسهطا « هغیمولپاق » سن آو زد 

 لاوحا نامز  Gaelsشمل و قیشیراقكب
  ۰ colرب  Cahناهسناقوت و راهتتسوسلف

 هد ندنایرب یک یتیدلواروب چ دغمش اغوا هلا

  Jy tlهنیراضرعت نالوا هدقلوبعوقو
 وشراف  soluتیروبحم هنسارجا همزال

 یدباشلبا سح ۰
  aeدا یتموکح ادناللوه قلاراوب

 دلوا شم اروهظ هبراع هدنسهرا هسنارف .

la WW وه نالیدبا لاسرا هدیدج رب Ya 

  Siegهدهنس هرس هژنمود - نس ی

chee وب طقف .رلیدا رومكا ترم 

 ر جوگ كم قمراقبح رکبع هناخاوس
by یر ادوف ادیالل وه ندنغیدل وا 

del هدکمامهدنا تراسج 



rv} 
 نالویبعوقو ندجراخ سنا وب ود

 همفادم geet وشراق هناجاهم ېک وب
 Ba كويب ضب و هدم مقاوم نوچا
 dey شمر دتا اشنا MEH هدنراوح

 «یتاس - ود - لوک » نالوا مهمكي قوه
oes alود  JFی  O54!برق  ae! 

 ۱ . ool شع وق هلاحرب ثاح هبم

 قر یخ تعارز هدننامز كارتر

CP Paar palنالوا صوصخ هنعرز  
asوح هرج الا + ییا  

 لقلقشيراق نساروهظ lee ىنتاغو كلا
 as هحهراس OY peek هدنسانتا

 AN on نونوب هددتیدنا شلروک

 كنسناو ود .یدنا شلاقیدنسهح رد یک وا

 هراس تالوصخ هنبیا ,دنسهراوا نامز



{VY} 
Ue patندراالرت نالوا  Foی وحك  

 هدتدمرب بولیدما LEI یسالرت نونوت

 تریعرصح هنصوصخ یىل path نونو
thalیدیا  . 

aتابه هدنس هر محتسم « ۳۳9  

 هرناح ور ته هدهسپدا هدقفلو تموکح

 .یدا دودعمندصقاو كوس كا یسافلو

 مزال یسلدبا لیمح athe رب هلب وب اریز
 هدکمامهیدنا ارحا یسهفاک كروما نالک

 دوب همظع yale یخد ندنو ندنغیدلوا
 هللا !Jatin geld ats هکیدا هدکمتا

 هدلاحر شوم یثاب هدرلهحردو ك رلەيناقوب

 هب ورلیا كب هدتشحو یارجا قرهشالوط -

 یساملوب كنهروک دم cia یراهمراو

 glee ندراروذعدل وتم ندنزوب



Mate PLY.ی  

sy Tyasاهد  J ysle aly 

 « نهبسواق « هلن دما كلس هلآ ینکوا

 hed y ندنرلبهار« نەكىنمود » دوخایو

Chay هرزوا كمتا لکشت هصوصخم  
 لاسرا هنسهرجحسه » و ترس ی

 شفلو هد ot Oe نوجا یرالدا

"Sul 

 تالکشم قاظرب Sy سن ویود

atl y oreز كب — ید هدلاح  ooh 

 ندنایرب — ندنفیدلوا مدآرب لاعفو روغ

Beeديب زت یتسیلاها هدندنایرب عیسول  
KFنوجما یسقرتكتعارزو  SILI 

 تربغ Sorby ۰ یدا bl قی وشت

 ۱۰۸۰ هرزوا قلوایسهد یسهداعلاقوف
> ۳ ‘ a 



HVE 
 نالیدنا ارحا ءرکص هنبس Sly بولوا
 كنسوف هرجت- هدهدنساننا سوفنرب رح

 ,یدناشلروک ینیدلوا vob ز ندکم ید

 لاهیتسوبلفهدنلایم سوفن رادقموب هکوبلاح
 .ردلکدلخاد یجقرب Tha اینقوب ها
 هدایزندیشک زوب شب Ch یسهفاک كرلنوب
 یرلقد وب هدرارهش نامزره بولوا
 . هللدنا AS هدنساننا سوفن رب رح هلتمج

۱ ۱ + bool scale 

a> yl ید oe ke SIs] ندنوب 

 هرزوا کیدلدبا نایمرد  Ch §Tنامش
 یهدنلاحیثحو منو یشحو . ندنفرطره

  Oo Myیمظعا مسق  ASقرهلبرب دلوط
 هدکلریتک هدیدحرب  bysیشماق رکش
  bsعونره راس  phهدنسارحا كر

 ست



re 
 قلءرا رب + رلیدا هدقفلوا مادفسا

 زی Serine معتم «غنمود — نس»

 Od Wy نلاقرف | یخد هدنرلالرت یشماق

Fochیداشع الشاب کا مادسا . 

 هدافتساه gl ندنرلتریغو ییسلران و اعقاو
 نالیدا هرخالاب هددتسیدا هدکلدا
 نیمد حسم tl Osa BY ريغ تالماعم

 : دیک the ace وک ا
 !Taal «دافتسا هاهجورب چه ندنراپ

 .یدباشمالشاب هک! روك یخ توضمادعام

 روب » By کیدا هدنسهنس ۱5۷۹ یتح
 یقوحكب یهدنراوح یر ay» — ود

JY,هدیرلدرف ضعبو وخیتالوصحم  
veal ah رارف dol ole 

 بیدأتو فیقو كرانوب سناوپود
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 شما لاسرا ad دارفا نوجا یرالدنا

cul + 

 اتهد ردقهتس جوا کیا all .یعوم
 .قفوم هجپا Sool لاغتشا هللروما هرمعتسم
 . هتسخ هدنسهنس ۱۹۸۳ هدهسیدنا شلوا
 .ىدا شلیا تافو كرەنل

hts 

dail go Se ندکدلیاتافو سناوود 

 هنیرب-هرزوا قلوا (dls Pa یتموکح

 --روپشههلبس هداعلاقوف celts تربع

 و و ی هدنمان سوکود

 هلایموم ۰ cul شمردنوک هنسهرمعتسه

EAنامز ییدلک  Ceeكب  

 bre هدهسیدیا شمام وب هدلاحرب مظتنم



VV 
 یارحاكرهروک ی غیدمنل وب هد هدلاحر حالصا
 Grr“ شلیا ترشاس wail و

 روم نامز زآرب ندهرا هکوبلاح

 كردياروهظ Jase قاطرب 321 ردیا
 هعفدوو شلوا bby a ماظتسا یلوا

 هدای ز كب كرلالرب . هلع تالوصح

 قلواوحم هبلکلاب یا ندنرلهلوا بارخ
 هدندرلد رفقفوا ۰ ىدا شاک هنیرلهحرد

 هدرارهش بولوا بارخ یعوح كب
 etl مسق كناناوبح نالوا هدک اسب

 هدتشحو لاح abl رارف هرانامروا هراغاط
 de ry هوا هله + رلیدنا هدقمشالوط
 Fee ندراتآ نالوا شلربتک

 چاقر ندنرلقدلوا شما رارف هدنروصوت

 شنا لیکشت رایروس هرهلکههرارب یزوب
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 : del شمالشاب هغمشالوط هدلاحو و

 ad been" هر aes « CP ود - نس »

 onlin Gol pa Ley یسدب راج تالماعم "

 راناصروق ctl شلوا لتحم نوتبسب
 a GT هدافتسالاب ندقلقشب راقو

 هدراهبناقود بوشالوط هدرازکد زودنوک

 قعاروط هدلود نوجا ’Gla یتصرف
 شمالشاب هتکرح هدلو وا هسیا مزال
 رادودنح و رلناصروف هوا ۰ رلیدیا

 یسدطا « هغبم واپاق < نالوا ی a الا

 هبا dy راتریغ كرابلاو ace هرخالاب
 هکولاح .یدا شفلا هنتلا هرادارب مظتم

 كراناصروق ندسکی هروک دم by زح

 tee chy . ىدا شلوا ییهاک اجلا

 Belly سوکود Sly هرزوا قلوا
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 «  > bedرهش  ayىن روب كيتا لقت
 بودآ سح  ۱۹۸١هره شو هدنسدنس

  Jaیدا ی هاا ۰

 ود - نس » هتشا  rapaشنس ەپ .

  dleواهدهنسچاقرب تولوا هدزک و

 خنمود_نس» .یداشما دادتمارلهب راع «
 رالوبناسا یتاهرارب ییمقرب ا زج

 هدهرب زحطقف .رلیداشل اهن رافرصت ت

  Ib yوب  CIALندنضشدلوا قفاوم

 قمراقح نداروا یرللومنابسا سوکود

 «یدا شا سح یموزا

 هر زج یرللوسایسا سوڪ ود
 ندکدر و رارق هغمراقبح ندهروک ذم

 هوق هد ۱۹۸۹ بوالشاب هناک راد هرکص

 هفاک  ail«وماتنابس» ردا تکرح



2 
 وا رکا ۰ al شم موج هنب رهش
 . وکود ۰یدنا هسلوا قفاوم اوه هدرانوک

 ۰ cl لق ینجهلوا قفوم هدكنيس
Seوک اقرب  ciaهداعلاقوفتدشرب  

ablلوزن  Elدلرلرسنارف ناراب نالوا  

 اهد نوک یرلکدتلا برق هروکذ م رهش
 Sb بوالشاب asel هلدشر هدایز

 ها بش ال یرکسع هدرلهنطر وف شهدم

 سوکود ندنکیدلپا مند ندتکرح

 ool“ شلوا روب
 لبخ هدنساشا تەجر و رزسنارف

 مظتنم Ay ارب ز Awl شمکج تجز
 یناضیف Sop هدراروغاب رار هلقمالوا
 هدنتلا وص هلساع Wy ندنغیدلوا بحوم

 ۰ يدناشلاق
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 هنحسهرادا Spe هرمعتسم سوکود

 ارللوساسا هرکص یآ جاقرب ندکدلکح
 !Sk لافتشا abl هس رح تاکرادت

i falaهققل اف ۰ یدا لا ری  

lilندنسهعقو  ay olfهرکبص  

 ندنراقدلوا shh تکرح رالوبنابسا

 « دانوم » رار هلدارفا Sar هدسوکود

 هدارو هتشيا + cool شک ردق هعقوم مان

 ىلا ندرلرسنارف ea le نالوبعوقو

 یک SAK هعوقو تافلت زواج یزوب
 col abl تافو byt هدسوکود

 رللوساسا گم ندهروک دم "در را

 Se بودا بیرخ ینی رهش « پاق »
 .رلیداشلنا طض ینعوح ك هدندرارهش

ar Me he peinرک | «یدشکد  



ws Lee SRR 

Garp 
 نکیا شلسا مظنتو راعا یعقاون  Vbهر

Jae 9 نالویعوقو al رلاوسابسا 
 هدنساننا  orیلواو شلوابارخ

 یدیاشک للخ ادح هماظتا +

 رازلکنا هکیدا هدنفرظ هنس وا هنن

 قرا هنسهطا « فوتشيرق - نس »

 طض ىم یراقدلوا SL ةكرلرنسنارف
 هدهرزح اصفاو . (bt شمهتسیا كما

crisisشعر  pills 
 ہدنصوصخ كماما لست ییدطا یراقدلوا

 هد رل هسی دنا شخارارصا هدرلدحرد وص

 شللةوسنادناموق هنیرزوا یتفوكنيسوکد
 نس» نیسم روم < غنمود بنر. نالوا

 هد واعم هلهحور چههنسهطا«ف gins و

 شفا merge Sale «یدناشمامهنلوب
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 CHANT اسیرلزسنارفرازیلکنا نالوا
 یتحوشمربک یرلیدنک قرهراقبح ندرهش

Goal skyرایدا شلبا ید دعب . 

 ترعه ندنسهطا«فوتسیرق - نس »

 هلره لک ه « غنمود - نس » رلایلماف ندا
 ندنفنصر ایک by . راپدا شع مثل رب ءداروا

 شما Gull ینیرلتشیعم هدرلدسیدنا لکد

care Jalقلءراوا ۰ رلیدا ندنراحصو  

 هده رام نالوعوق و هدهروک دم هرب رحم

 بولوا فلت See كب ندرلزسنارف
deolرایدا شلاق لوط هدیمس رب .. 

 PLL OWT هغنمود نس هعفد و هتشيا

olدنلوب رزق شهشیو لوط قوحرب  

 gol hal یوزت یسهفاک كرانوب ندنفپ

 eh bl « فوتسپ رق - نس»
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Ada obs «و يعتسه هد هل یسهطا «  

 یکی سیلاها رلرهش So كنهروک ذم
 هدرلهجر دهلران و بولوا فول ًامهنواقش

Bey des de yl ندرامد  
 ovary شلوا عياش هفرطرهیراقدل وا

abyهفنمود -نس كنمظعامسق هلتیسانمرب  
 ۲ ۰ او بام ك یک

abl Jai. gleلاوحا كرهبناقو  
 یرلتتسانم نالوا هللا رانو GE رحو
 dee وبا تک لادتعا هدنسانا
 ۰ رایدا شلوا ید حالصا ردق

 4 ساقود )

» ob ويل » نالوبعوقو abl lye! 
۱۱۹۱ Gre Ke هنسر ماع ندنسه راحت 
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 هدنمات ساقود هنر كنس وک ودهدنسهنس

 - نس » ۰ یدا شغل نیعت یلاو یر
 Chal ردق ده یدهش هنسهرمعتسم « غنمود

 بابرا ,eae JAS نالوا شلدا

 .Asbo y a یرلقدلوا ندتعاثو تربغ

 هداعلاقوف تربع یخد ساقود OLE لییعت

  eeیا نشو رخ شلو ۰
 ساقود  eyهب  SAKنامز
 هدراهحردوا ااو ۶آ وروما  yoمظتنم

 شلو  calیناومو تالکشم یک وب هک
  Jl S byهنکح هلس هروک شنا

 .یدناشمامهدبا لصاح تعانق تدمر هجا

  ۰ها لاف روا  Meeوعود
  goضعب كرلزلكنا هلا ریلویناسا هداننا

  Sesh alyرک دلپا تک ح
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 ۰ هرو رارق تدمر هتفح دن bay ۰ رول آ

 عج !Cale coda رول وا eri J رهسم

 هلبالاسرا هب هنیعم مقاوم یدارفا ییدلیا
 + ردنا لاغشا تدم رب adil یرانمشد

 ندرلهیتسوسلفهدیسیدنکه So نامزز آرب
gel etیسادناموتبودا ماسة ندیکی  

 dbl رالوسناپسا 4 ,5b ریل | هتل آ
Iیراک دتسيا قلا هلاغشا تحت  

 vb ۰ ردنا تک رح Liga gis هعقاوم

 هنس ۱1۹۶ یعقوم ه ال ود - رو هل رهش

 . مراد ا انا یریئدنس
 ندنفرط ساقود هعفدوب Qa Maly هدنرا

 یرارهشو هش رزوا i یرلک د روک

 .دالب یتح ۰ dhol شلوا oye ههیلخح
 ۳ هدا ee تدوع ندهروک دم



AV 
 تافلت ها os Ja FE نالوبعوقو 143

 ۰ hl شمربو 53
 هدایز نددحرد ییدتا tel ساقود

 هدنسانا رارفسو هددتسیا رولوا قفوم

 ندنفیذل gly ge هدهنرابتخاهوظعفراصم

 رک ۱ .یدا شمالاق Glee عونرب چھ
 یسادناموق كنشاوب نادوق هدرانوک وا

oad Tندهسنارف هرزوا قلوا  yoy 

 «غنمود-_نس» !ors aad gl pallu لاسرا

chee aیدناقجملوا انف كب یلاح  . 
 . زیلکنا هللارللومناسا هبلا وم “لاو

 قفوم هفمراقبح ندهروک دم مقاومیرا
 هربخذلبخ Sly نادوبق ءرکص ندقدلوا
 ۰ یدنا شلک ««غنمود- نس » هلبا تامو

 Fl ندا توق بسک هوندو سافود
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 :دیتسهرفس "هراس مزاولو تاحاتحا

 یرهش © ob Brads gh كردنا لاک |

 رهش رانامزوا . یدا شموروب هنب رزوا
 زک |صمهفو لکم هلالدلدجرب روک ذم
 لاوما Le هلتهج دلو ندنسدیراج
 تدوع هدلاح یرلفهلوا bE ییاشاو

۰ hal sel 

Av رزوآ gree » و ate 

Boz هدناچاهم نالوبعوقو ندحراخ 
 تدمر طقف . یداشلوا لصاح عاطقنا

hol ترشابم ندیکی oa jie هرکص 
 تدشرب هیفدونو  abl omeماود

 ۱ sl شعا

 a UG هلسسهطا غنمود - نس

 ۱ هدنلحا»د یدودح هرس و یسەر زج
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  olyفرطربهملکلابتبنما هدهرتاس مقاوم

 نوک ره بولوا  Skهجاهمر ندفرط

 تنوع رو  ENینیآ روشها :
 تعارز هرزوا قشوا ىنەچ كنو

 بوک هنب رلهجرد قلوا وغ هدتراجو
 زوب هضارقنا هنوک ندنوک ق تر آ هرمتسم

 شعوط  . colشلدا دادرتسا هج موا

 مق كربازج نالوا  Gellرازبلکنا هشب

 شنا طب زالو ها  + alتین
  ۷یسهدهاعم قیونسر هدنتس هنس

 هدهاعمو تولوبعوقو  at yeناسا
 كرت هب هسنارف یقاوم ضمب یموکح
 هد كنسهطا « نمود - نس » یک یی

۰ gal شما ale ینمضرب 
emer rie 

  V—cبانه — ۱۰



 ie وو ۰ نسەد ره ی CLG وا)

 € یلاوحا كنسمرعتسم »

 و

ty ZX Beچ ثحم  

 نالوا صوصح هنسهعطق اش سا

 ال روک هدعطق رت adits donb صأا <

 لج هبهفلام gy هسیا رولم هلشد ردشم
 تكنسهعطق اشمآ هققلاق ۰ ردلماا
 lpm كركو تانام كرك یرلتهح رثکا

 ندنرظن ةطق یرلاساستو KG توا

 ود - نس » هلج زا ۰ رد انشتسم انداع

Gee » eaهدنلخاد  Sندسضارا  
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Niet ۳یسهماما ٌهوق  oochتقد نایاش  

 عون ره Pa :دهددسیا لک د هدرلهحرد

 Sty نوئون هصاشناب و كنالوصحم
ade ay ath AT Che tabووف  

 al اپ وروآ هله . cul دعاسم هداعلا

 لا هیراحت تایلقن مطقنبال هدنسهرا اما
 !cobs هدنرزوالوس كننافس ندا لاغتشا

 jl یخد هحراحم كنهروک ده 5

 یر ندزک ارح مهم كا هدنفرظ نامز

 یراتهجو کیدا شلوا coy یتسلوا
alyشما نایمرد ید هدنعم یلوا  

 + كدا

eeود - "رم  iteیسهرمعتسم  

 قوف تیما كمقوم كرك و یخارا كرك
 ره زا هراس عقاوم stl ندنسهداعلا
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aol yy یدیا Aug! شمام لوا عجرم تهج 

 ولرد كس نالیدا نیست و دادعت ردق
 عياقو و هشهدم لاوحا  hateمبنم

 هدلاح یفیدلوا یهاکنالوج و روهظ
 كنسهرادا هرکص نامز رب زآ كب هنیخد

SAIS ىست هنلا هباظتنا og 

 یدیا !

 الوا  Jat yalابا كراهيناقوب هلبا
 ندنفرط رانوب هددم تدم بولوا یهاک

 تاق رب هکلب لکد راما  Lasبی رح

 ! one atsهرس نالوا شلدا

  VLضرعت و موجه هلناعفد ندحراخ هزخ

 ! Joabشلشیلاچ هننوم نامز ره ناه
 ها عیلفو یک وب ۰ یدا

 لارا ندهسنارف ! glyرلبلاو ردتقم
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Geyحالبصا ردق یکیدلک ندنرللا  

 یربةدلواشان ناو قرهشلاچ هو
 دلدیا دابر و و هرخ Vb كتقفوم رثا

 de ندقلوا yl رو

tallو  co Bad ردمولعم  

gree? © غنهود نس « ans 

 بیرخ هدندنایرو حالصاو راعا ندنایرب

 هدلاح ییدابا  poكنهسنارف  ayها

 ,یدنا هدنیسهرص یسەرمعتسەر مهم

 ند« ینولوق »وب البقتس  cob ehءدافتسسا
  GE Saulهسنارف هلتېح ینیداوا

 هرصهرا یتموکح  receول رد كم راسو

 ءددنمسقوت كدندحر — هدنساننا لعاشم

 .یدنا رومروط وریک ندتقد رظن فطع
 قردلواهعفد وص« خوش س نس »
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 هنب رام ون ا 0 هلبارللوناسا رارکت

os UNAM le هرکص ندقدلوا راچود 

ABS ge یسهدهاعم قیوسیر نالوبعوقو 
  ۱یمظعا حاق كنس هربزح غنمود نس

 هد ینو کیدا شلداكرت هب دسنارف رارکت

 یلوا  Ateشا نامرد هدنسهچاخ

 | + كن هرمعتسم ا هدها همون

  Cie Neكب  celleنالوبعوتو
 یشان ندنکیذلدا رکذ رر رر رلهبراخم

  aby.یتنحدلوا راچود هلاحرب
 هدمورل ه  aSهدارو طقف

fats ا ردم e و و 

 نواو شلدا مالصاو راعا بولا هداظتا

 هدنگا ددح رود رب دن هرصع یحزا

! Seoul ثح ندنغیدلوا ی ah 
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 ee ندهمیظع.عیاقو ty ! توا

 شما KT ماظتنا هاب < غنمود — نس 9

 تنها كمقوم Lat cochy هک دنا

 is SN کید ورا ن

Gul sl1 رکد  OFزرویتسیا  . 

 مارو :te on ese رودو

 ندنراجتومینص !c+ شم الدبت هیلکلاپ
 ¢ !bodys قرت بس ۲

 هدنراوجح یرلرهش « Ce yd » هلب رهش
OGقوح كن  sellدعساو  VF 

Sak weیک  igs’ SEدنسل دشن  

 زا اه هدیغارا صوصح

 یسەقرافرکش مسج phy ندکیو شنا
 Ports اعقاو ۰ cul cht ست

Gonراف  Jabهددسپدبا شوا اشنا  
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 دنانوروآ oly هلقلوا قفوا هبسالاب راث ون

 Anes رکش هدننسهحرد یموزا

Lvl . 

 .نالیدنابی رخ هوا كلدک هدرودوب

 ندقدنلوا Mel یرلالرب قومایو نونو
 نوئوت یضارا clade لح ندکی ادعام

 ولتیلک قرهلسنوق هنلاح یرلالرت قوماپو
 شعالشاب هکلریدشت لوصح هدرادقم رب

 تولیدنا هدافتسا ert ز كب ندوناقاق و

 A“ ردنوک هدرادقمرقوح Bacal روا

 .یدنا شلدا ترشاس

 Slabs gab وروآ coe ee قلءرارب
aor lتاعطقدوخای و نالک مزال یلاسرا  

 هدایز اهد ندقوما نانلوا بلج ندهرناس ۱

 شک الشاب هکلریدشت قوماب هدرادقمرب



 كف
 هداشتسسآ هبحورآ ندو ندشیدلوا

 دعاک هدسالخاد « غنمود = نش » نوسجا

 سح موزا هنساشناو سیمأت یراهقب راف

cool shalندنفرطنارادهبامرس ضعب +  
 هش رزوا هدح تاثبشت نالوعوقو

 قرهلمای یرلدش راف دعاک لوس هققخاق

 قوما نالی دشت .E ولت

 دنیابساو بلا دوم هدر 0
 ییاعادعاکیتح «یدادیالامعتسا هدننروص

 سح موزل atl عسا هرواچاب نوا

 SUE نالک مزال زار ندنکیدلدا

abe cateزآ  oulهرواچان اس ز  

 روجر aly صوصح allel دغاک كرل

tds!نوجا  adslقوح كب  Us 

 حایتحا هنیرللدیا را بولیزا كرهروک
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 سعف ! Siهحورنآ هسیاوب ۰ ردم ولعم

 فراصم" ! Serbs Greینفرصنامز

 صلاخ هک و سلاح : ردهدکمر دشا باح ا

 تا زآكب نوا یلاعا دغاک قوما
  ale ablردهدکمرک هنلاح +

Bhd رانامزوا یرادش راف دغاکو 
vl! dlel دغاکصلاخو LO كا 

GILLS قوما هرخالاب هکراو ردقوش 

Ch هراس تاعطق بودا تیها بسک 

 .الشاهکلدنالاسرا قوماپ هدرادقمرب هدایز

 قترآ ندنفیدن  ybهدنروص و یعوماب رلدش
hel ie داش ۱ Sloat افرص 

Obie) - كنراح و میانص ۰ تعارز 

 رود که دنرلهرجتسم ناشروا لهوونو

 هراندرب - ېک EMF یءدنساننا ددحن



HAA 

 رودوب نایالشاب !ab ths شا تیا بسک
ot Byهدنعقاوم ضعب كغنمود -نس  

 Eh ید هکلر دشت Sy كما
coolهدنرافرط ضعب كناق یہآ اعقاو .  

 كردلا جازاما هلا ملقا یرلکحو كا

 .راروبعشپ هدعقاوم ضعب هدرلهسیا هدکمشتي

Cbندعیانصو نف  Bleyالوا هسیا  
 ین رلحاغا توط یرلکدربتک نداب وروآ

creamyنوجا كليب هر دش  AE 

 شلوا قفوم هرخالاب بوشیلاچ تدم
 كا هرزوا قلوا ید تیقفوموو
 . یدنا شملر دشت هدیرلکحو

 ارحا هدنلحاد » ra - نیس »

 هدافتسا نایاش هدنساننا ob رحت نالپدا

 Mell See یک Gly نداعم ضعب



4.3 
 فشک راقاحوا ددعتم یواح ینسنح
 هدنرلانا cog pur عیاقو_هددسپدبا شفلوا

 رودوو ندنکیدمهلدا هدافتسا ندرانو

sasعون ره هدنساننا  ay caنوجا  

 ین راقاحوارعرخندنکیدابا لکشت :رلاہناىموۋ

SAYصوصخ  Byسسأت ابناسوق  

 لاسزا نصر واتیلک هبهرئاس عقاوم كرسا

 ۰ owl شمالشاب هغف وا

 هغیمولپاق abl یسدطا غنمود - نس

 هدرلنامروا .Clay یهدالخاد یسەطا

 نالوا قفاوم cob ز كا نوسحما تآ اشنا

 لیخ بوشوت (Go هنس هج راجعشا
 هلبتقو اعقاو . رلیدا شا بسک عافترا

abl Joeyكلا لیکشت الرت رانلرهش  

oseشما قارحا ینمقر كرانامرواو  



me Saar 
 هطلاب زونه یبظعا ےسق هدرادسیدا

or fay هدنلاخ نامزوا شمامرک 

 هتسارک ندرانامروا عساووب نوجا تآ اشنا

 هجوربآ هرزوا قلوا صوصخ هنجارخا

  Jokeىدا شما لکشت .
 طقف.یدا زوحوا كب یضارا امدقم

  alleیضارا هدرلنامز  Gsهدایز كب
Sy هسیا ot Jel  بوشود اتظام 

 یضارا هدقرت رودوب هکوبلاح .یساردا

  aby, SSS aleهنسر نامهو

sty be Sl de? یلوا «دنفرظ 
 .یدسا شما زارحا

 هدهاعم « قیوسیر » یتمزکح هسنارف

 ةحرد كنهرزک دم ٌهرمعتسم مدقم ندنس

  cielطقف ,یداشمامهدبا ردقت هلیقال



E 
 داو ۳ ر و ندهدهاعموت

 و نمو

 كردنا نعت ینحهلوا AS هداف تهج
 edi gl هدهنصوصخح یحالصاو راعا

 . یدیا شع دع الشاب هکلسا تقد

 ae 3 هام Sah) هدیه ۸
 الود یناموق » vo Xo هنسر ماع ند

 رر هوو
 تعارز هدنلخاد هرمعتسم soul لکشت

sabesقلواقلمت  eles jalكج ادا  - 
 دنعمو هصوصحم طورش یرومآ ضعب

ateشلیا هدهعرد قردلوا  sgl 
 راقل راک ادفو تربع OMI لصاحما

al.سو هعو رع ارا هنسره هدنس  

ai cee ale ودحر د 



gery 
  ablقلهراز «یدارویلکحه ورک لیداو _

 ناثلروا — لءهوون  ablهرمعتسم نایزئول

 رحم كنرا  beقفوا هدنفرط هوا
edt! Gh هرزوا قلوا هسنارفرب 

 شبا تیرومعمو ماظتنا بسک هدراهحرد

 غنمود نس» لپاقم هنرالوا «
 هدیه یاظتاو هت هی

  da GS atsیک یسهحراپرب قفوا

Se oom ۰ یدنا شمالشاب ase) gl قلت 

Clabes Ail Zeal یماظتنا ی وارو 

 قوحر ندا  KSرلاملماف ! laتای

jak’ ء « نهود نس » تارا 

 شعشلرب  ۰ balیک  هدهعفد و هتشيا

 ردا ترجمه ههریعسم رلاملمافقوح كن



 شم
 هدنساننا gone رود ول thie ريھتسم

 نالیدا لاسرا GLE YL ندهبسنارف
 قوح زآ هلب راهداعلا قوف تریغ ندرلبلاو

 BIE ود یرام یرانالوا شعازق ترهش
Cie ohهله ۰ ردلوزاوش ود  uly 

Shyنسهرادا تروض ی هد < ناغول »  

 ی هلا هیاظتبا Ct كهرممتسم و

ostتەحارح  Sirolهدولا یریباد  

 | / ۰ ردروپش

— dogg bl Chit) Sa gle 
 یرلددبح رود یرلهرمعتسم ناشاروا
 نوسلوا كنم رب هکولو ندلاها هدنساتا

dab AB تورث دسزت هب یخ als 

  eatسوهنالوا هناننم هرزوا قلوا
 arial هد ز fata لس و



 ۳۲۰و
 تهافس Gay افصو قوذ dey هحورآ
 + !ool ME هدیراوت

 © Auta ys س نس » هعفد ول ها

 ۰ ردشک هعوقو لاج وب هدهدنسهرمعتسه
 ,Cin هنر نا
ae llضعب نالوا یسهصتن كرانوب  

 فداصت هدغنمود - نس ald yy لازحا
 -ورلیا هدایز كب كتهافس هدهسیا یمالدا

 ۰ ردشلروک ییدل
 ` نوا یه glee نیس

 كيهرمعتسم_یرغوط هنتن lund رصع یحنزکس

 . تورت یرلقدلوا Bl بوشک د یلاوحا

 ییدتسیانوجما یناسوهوزرآ زکلای ییەیظع
 ۰ cal شلاغوح al فرص هدنروص
 - عمو روما هد هرعسموب dv لپاقم اک وب



frend 
 تورتلئات ك رەش رک همعارزو ىر اجت تال ۱

  atندرانلوا  Gyقاطرب یني رات ور |
  DLs gbهدنروغا هعورشم ربعو هلوقعمرع

 . نارادههامرس ضعب رارکت بونا فرص

 لمکم كرنا كارتشا هللا  Jab yeسیسأت
 اشنا راک كوس كوس دوخایو شلبا

 كرهرىدتىا ! abl borgهدنسهرا اش سم آ

Sy بودا هطساو LG CAS وب 
 ردرلشغا تور مج اهد ۰

  Sly) Ov yهدنس همدقم كزمثح*

Lily كرلساد نکنز ی هداشمآ « 
 هدرلدسیاش هلو قوز آ هدهدهرناسعقاوم
 ندنس هرمعتس غنمود - نس هدایژ كا

dal شارك ذ « ینیراقدل وا شبا تأشن 

 رلنامزوا هقیق اف  abyرویغ ماطر



ahve 
 راتورت یرلک دتبا مجهددندج رب كل رلمد آ

byهدا وروآ یربندرصع چ  Chقوح  

 نیکنز هدیرانو هلا لاقتنا هراتروک و ز

 od yy طقف . oul هدکلک ay هک ا

 .ردشمالرب و تیابنالاح هراتور نسا لاقتنا
syبارا  ae ae berهوا  

 ol ندنسهرمعتس € غنمود -.نس »

 ۰ ردرلشلیا
 ندنددحم رود Chey J دم ءرعتسم

 هرلنکنزضعب هدارو یخد هدرارود یاوا

 ale نع كرلنوب هددسیدا روتاوا فداصت

LESهددحردوب یرلس وه نالوا  i 

 ندنورت باپرا هدرودو هکولاح . یدا
 خد ندراناشلف نستو هنارا هرزوا قلوا

 ole ella ددنعتم كنس كاا



96۳۰۸ 

ojo syراو یراهبفص  Glرانو +  
 قوح كي نوجا تور عج په هسیا

 وریاندنسلوا GUS تقشمو تجز
۰ cul oS 

el eas at 
  ot Jeوه د- ن هرزوآ یيدلروک

 كرهلدنا اشنا رلورتابت یخد هدنلخاد غنم
WLS As y وا هرصهرا نداپ وروآ 
 شم  . olباق » رانکنز هوس كا «

Ph عاقجا هدنرهش » ole pal « ab رهش 

 یعو ره هدالردخاک او قوذ ندنرلقدلوا
Ce رهش « پاق > ۰ cul هدرافرطوا 

  J& Les Sleهلتبح ینیدلوا عساوو
 لوس كا  gi 6هدعب كرەلك هناعلو

 »  oS eagle paوك هرمعتسم ءرایدما



O 
sh ندنرلهیعقوم تیما یرهش کیا 

 رلیدناهدک | عسوت هن وک ندنوک

 كرصع یجتزکس نوا  oleالشاب

  Obعسوب هکدتک ی تسب رسو ددجت رودو
Ob ..ر هداپ وروا اعقاو col KI 

 راع ایرتسوآ  Jaیس راح هنس ید هل
 «غنهود -_نس»كران وهدهسیدناهدکم اما ود

  all ye lgهلوا یرارثأت هدكب -
 هنس ید کردنولفف ۰ ید هدقمام

 رام  gas? Cheaسراب هرزوا قلوا

 هیج وم هدهاعمون 9 28 هعوق و یسهدهاعم

ot SF ییادانق al نایزئول « هسنارف 

 شلوا  ants! colو یعتسم مه لا هلو

 زکلای هدنادبم هنرزوا یصقج ندلا كرا

 مو نس  allsىدا 7



ee # 
 مهم كا هددندح رب نت هسنارف

 BIE (ceo ee و GIL هرزوا قلوا

 قالراب كن NE hy هرخ Vb نامز

 pe Ss ندنکیدروک
 دعفد و 3 وکح هسنارف درع ينالوا

  هراداو هک افرص »o غنەود نس »

 هنس بب هنلا هماظتنا تحاهدتاقرب كنس

 .یدنا شمالشابهکلنا تقد

 کیا اا دادعت یترانسا هدالاب

 OF seme « غنمود - نس » mae ندىلاو

 شقلو هدهم تآ ارحا كرەلك هنس

 هلا لیروتود Sole هدشنابم راالوا
 لر ۰ رالشور « نلسعهاش .ساوتسا

 of ذ هصاسناپ سا هتتساشو ژان رالود
 نالقن وقود کرام هرکصندران وب .رلردنایاش



econ: 
 ناھا لاو شسنوزاد ود توش و 4!

 ید هدرلهرادا نامز by كرەلىدبا.

opeشنا قرن لخت  Hol 

 ناش Tae قرت یءهددیدج رودو
 Aout doit راب تارصسم كر هسنارف < 1

Gsهدکلدا قلت یک رود رب هحورآ  

 هان ادد rae و نوا | وشا نالوا

aهوم  OLRروه ماطر  E 

۳ 

 یراروبشم Sole رارهش یی و

gle Sy?ترو < سنازهل هلا «  - 

 نالیدا دای al ooo Gog «ولاس
 ۱۷۲۵ یسخر Ooty تولوا رارهش

Ans! ct) Seq chtweasی هنسرب  

 ادیعام ندرلنو + ردرلشلدا زشت



«۰۳۱۲9 
 Foy ؛ galls پاق ؛نروم ورغ ؛ینروب
 ۱ هنس رشکیآ رز رارهشرتاس lms سرب

 - عیسو هرخالاب كرملیددا سیسأت هليا هلصاف
 یی كا dete رب By ۰ ردراشملدا
 - رلعقوم ST هلتهج یرلقدلوا ندنرارهش
 كن راقاقوسو ae كرکو lel كن
 تیما هدایز كي هنسلوا مظتتم تباغ

thy»۰ یدیا  
 وب رلابامافقوح كب SoU Boul رب

 «سالوب ودرابموب» =Salo y هب هرمتسم

 . رایبا شلوا نک اسهدنراوح دایره
 .ریدشت هوبق هدددحر ردق هنامزوا
atو تيما  ctl opty۱۷۲۳ ۰  

CS) eeهدنسهطا قشرام هکی دنا  

هق نالوا شف وب
وا يراچاغا هو

 هدرافرط 



0۳۱۳92 
Casول رد ره كنو یک ینیدنالشاب  

 ندنکیدلیا نیعت ردق ههحردرب هدیصاوخ

 هنب رافرط رکید هلددج رب یجاغا هوهق
 ولتلک yao) Je هددنانلیزهرب هصاحتابو
 تراجم هنلاتمعسا ییا
 مز مع سم غنم ود - نس طقف + !cur شدا

 یرلحاغاهوهف نانل وا لاخدارلن امزوا هدهنس

 SY pat ندنراقدلاغوح هدنفرظ نامز ز آ

werهرزوا قلوا صوصخ  SS 
 هاش تدمر یک ینیدنلو JS رادقم

SOLقلوا صوصخ هن راسجاغا هوهق  
 هکلدا قي رفت هعساو “یضارا هدهرزوا

 EE یساروش یتح ۰یما شع الشاب
thee Sacksلکد هدنفرط ره  

 لاصحتسا هدضقوم جاقرب STL هدهسیا



ES 
 |  Olز آ رهوهق  Eحوا ه  Jawهد

 مہم كا كي « 34( 58 < کیدا شلافوح

 .یدباشلاق بولوا یرب ندنتادراو عبانم
Soe اساسا یعوح كب كرلرہش 

ee eo Jus شلداسسأتقرهلوا 

 نالوا ندنرارهش ی هدهجرد یحنر
 ;  «ubًادح و راعا كنسهدلب

 رب و تما  sabرانامز وا یرافافوس

 هدرهحرد كحهسدلب روک یخد هداب وروآ

  LSتیاغوشلدا هن وست هرزوا قلوا
  Ayرلهزانم  BEشلسا اشنا هدرلهلشق

 یدا ۰ ۱

  ۱دمو ود - نس » یرلحاغا لاش . ون »

 هدنسو یعتسم  PATندنراقدل وا هدکمشب

  itlندراحاغا  balهدوجو رایروق



> 
ALتیابو  ee SMGکیا  

 اوا سرع یرلحاغا لاقت روت av رلفرط

 + oul شمالشأب

 Dat قوج كم هدنلخاد ءرمعتس
 eel ef Bet هدنحزاخ Jo و

 هرلالرت نانلو ءدرلقازوا هللا رلیوک نالوا

ply elasروح یرلرپ 1  garهدنص  

 باشخا رک ندنرلقدلواتالکشم راچود
 لزوک لا هررزوا قلوا را رک و

 ۰ cul شعالشاب هکلسا اشنا رای ر وک

 ندا لور fren sake تدم رب لوو

 باشخا راس یرلک د رتل كرازوغا

 ندرفدل وا شمروب هاو ق زهربق یرلپ رب رب وکآ

 .یدناهدکلدا اشنا یرب رک رکراک کلا

 دنیا ن لا و en وا ندوب



cabsاف  
 ته Sethe یبهطا هیمولباق هرزوا

 An رزوا موزل نالی روک هرخ Vb هرادا
Ok yd «۰ یدنا شلسا لقن هنن ربش «  

 نالیدا زیست هدددح رود و طقف

 یرهش < سنهرب --وئرو » نرادرهش
yeهرادا زکر نوجا  aly!رهزا  

 هدكننامل ادعام ندقدلوا نایاش تبح

 كتموکحو هرادا تشه یسلوا عساو كب

ally!یلق  OLS۰ ىدا شمریدتبا  
acts |هدنسدنس ۱۷۵۲ هن رزوا موزل وب  

 هنبرپش «سنهرب - وتروب » تموکح ءرادا
 . doll لقب

 ماظتنا اهدتاقرب دن ریش و
 كن رلهطا Ja |ندنکیدلیا بسک تبهاو

J!يدا شلوایرب ندرارهش روپشم . 



«۳۱۷9 
 هنوک ندنوک ك « غنمود — نس»

 یادبهلفرطره dal let rls غیسوت

 هسنارف زکلاب ندنسوا شا تابسانم

eeeافتسایخد تام لکد . 

 ید bh هوا ol شمالشاب هب هد

osكر ندنرارهش یک هدنرزوا لحاس  
 نمود نساضح تراح باب راهدنعوح

Golsشعا تور بینک هدنسههاتس  

bo! . 

 PY gl دفتسم هدایز Sl هدصوصح وب

 .رلیدنا (ob ریش ودروب هل اتنا كن هسنارف

 یمظعامش (J) ab Seo رهش لوس ییاو

 بک هدرادحرد كح هل. د هداعل|قوف ًادح

Seyندرلهداف- | یهدلو بودا  

Nalهدتبسن وا 03  entوا دقت  chalیدا  e 



EVAR 
 زا  aleهدهروک دم دالب  SAGقاط رب

  ybندنکیدلدا ترشابم هنساشنا رلهش

  Ol ytندهلع  Fg chهلا تنا

  soll jlهدنروص یگاد هشراپدنک

  atuioulige sy yy ashy oolشمالشاب

 هراکنیافس قاطر هحورآ ثلذک .رلیدنا

 هثساشنا  OS pileعاطقا الر ندنکیدلدا

 ماود ! KFهدنسهناس لغاشمیکو نالوا

 رافوح كب ندرابحاص حانتحاو رقف بندده 

 شفلو تلوغشمرر  Sollee ۰ calو

Pepe ودرو و تنا GOL لاح 

 هدنر لر هش رکیدكن هسنارف هرخااببویلور

 ردشلوبعوقو ید ۰
 هڪ ىدا درود فا یعتلا نوا

teقهجرب چه ناھ حالصا نایاش  



A 
Bs نوجا هرجسه رود وب + oH cpl 

 رود هدر هحورا یکی دوا ددشرود

 هله .یدا شا داشک تیدوعسم ۱۷۸۸

 لب ًارابتعا ندنسهنس  ablمقاوم كن

LPI یه راجت Cel یهدنسهراس ~ 

[ 

Goal yهب راجګ تالماععمیسوتءدرلهحرد  

 ool» شا

 نس» یسهرمعتسم لیکمو كرلزىسنارف
fags -كنسهرب زح «  greyلاغشا  

 هدنفرصت تح دار لاوساسا یم ر کید بودا

codesینیدلوا كوبب اهد ےسقیکیاوب  
 ر BP ناھ Sikes تعارز So هدلاح

 ae ر قحهسهلوا تما ا هلهح و

ly alee yیدا زا هدنبسنوا هدیمیلاها . 

 یس هرس هحا سد ch هرمعسم



ered 
ee ور ۰ 

 رب  ۰ ol Ayo SGTتحت كولاوناسا
 ناه ندمش نانو هدنفرصت  Slهعفد

 دلوحوک  asadیسوش هدلاح  byچقات 

 هدایز  . Golرب رحم نالیدناارحا نامزوا
org se سوف هدنسانا سوفت 

  ESوزلم ۰ با یاب ورو آ

  GIS Meesینیدلوا تراببع

: sal شلروک 
  ۱كن هعور نی ضا راک هدنلخ ادم رمعتسم

 لک د مولعم هلیماع یسهیعطس حاسم
 ندهحراب ۸۰۰۰۰ كوحوك كم هددسپا

 یدو یضارا عرورحو الر هدایز

 ردلمولعد  ۷۹۳ Goby ۰یسهجراب

 بولیر دث یشماق رکشهدنرزوا ۳۱۱6۰



۳۲۱ 
 .شع اهدقفلوا لاصح- ادیوح ندنسهحراب

 كب هدیضارا یواح ییراحاغا هوهق

 ۳۰۱۱۷ یسهفاک كرانوب بولوا مساو
 ,قوما Yr 4 یک ینیدلواغلاب هح راب

 واقاق هدالرت هدایز ند ۰۰۰ و هنلوصح

 ۰ ییا ناد او
 تالاماعم gue مەسىھ« غنمود - نس »

 .لصاح !Cua هدرلدحرد هب كنس هن راح

GSAهکر دیامالک | ندنوش  SI,دنسر  
 هده را تالمامم یءدنفرظ

 .لاصحساارا نولم ز see اپرا

0K |كنضاراهدنفرظ نامز زآ «رایدنا . 

roتاق چور  sa Sab! alyرود  

satالما یهدالخاد هرمعتسم هدنساننا  

 رابلیم قجنرب Sot GAP كناراقعو
۱35 E Re eee ach pS 



ONY ۵ 

 یدا thal Gut هدایز نداربل

 AS شهشلرب بواک ندجراخ كرک

 هلا 4 LF تالماعم وردوا هداخاد

 SJ boys! Ach eal كردنالاغتشا

 OF یرلقدلوا هدایز ندیشک كم ترد
 قلوا زسنارف زکلاپ ادتعام ندکدنلدا

 .دادعت aah اروا

oul eae1 نا ی هد ا  

 یر نس » ىسەفاك درب دام

gk Cw eyo eraرو 4 راج  hast 

 لیلادر تفت دلو ا مد هخ 53 7 تفدنایاش ادح

  AS eeروامهنل وا ۰

  glesهک رد  theیسه ادا رقم

 كرهلدنا كرت یربش « ناغوهل » نالوا
  cisهنروش« ستر ورو » تعوکح



ants ۱ 
 روک دمرپثهکراوردقوش .یدناشلدنا لقت

gam Kiندییسا  ethتموکع کم  
 كنءرعتسهدهسیردسا شف نیصتهرزواقلوا

 ییط ویمكننالماعم عون رھ و یزک م مھم كا
Eتدمر یربش. نالک ورابا لا  

 .یدا شلوا « هسنارف — «Ob هرکص
 نلمهرمعتسنالواهدک y ویمان « لون ءرق »

 ,ندرلهعلک او قوذواردره «درپشوكن رل
 ردقوش.یداراو Me قفاوم هن رلهدافتسا

 تكامز Gay ah هسوس هکز رولم هد

 هدرلهحردوایراراک ر ېش وب هصاخ lames ود
beyهکر لید | شمت ا لصاح  eA 

 ردقو ید هدرلندنا كارتشا ar Me راک

 .یدناهدقمامهنلو لیمو سوه 7

 نالوا هج یهو ا



CGB: 

 راشقشا دنفرط ره كنا وروآ «دییرهش .

 دن و ناو سنا رف سنکیدلیا
 زتکین  بوسنم هنفنص راکو اولاناردن. 

 هدندحرب یعوح كي  abباق » لوالاو

 رایدنارولوالصاودن زېش «هسنارق ۰

als coal ولردره روک ذم رهش 
Sy فطل لا Judo y رظن مطق ندتس 

 قلوا یرهش مظتنم  colaروهشم

eters تفاطا وب یخد نوکو «یدا 
 ندایوروا رلنامزوا ۰ ردهدکلیا هظفاحم

  KEنالوا . > Goel«دسنارف - باق

 راخ ةرظنمنامژ یرلقدلوا لجخاد هام
= ale ب ولاف ناربح Usk هنسهبح 

 ولرد  ghینامزوآ كنءرمعتسم یراقدمه
ae ام هوا 



(roh 
ibs Sor” A هسنارف — v's » 

  ly elleیوا یرلوروقت فیطلو
 نامژوا تولوا یه هدنکوا كعاطرب

  eaهدنشرع حرف مرای و هدنلوط
  . cal«دیلکش  Ota eyز  oohهثلثم

les تاقرب هلامز رو ص ەدەسۈدى| تی رق 

 لدن یاش لوا ندنکیدلیا حسو
  . atkما و ا وروآ موبلا  Aeلا

 هدد ران امل ر وشم  soyهدنسهحرد امت

 لک ( ay esaیناتمر بی رق هرلثا

 هرزواقلوا تا  / abtیمتح ر 7 لکم

cons نالوا oi ندفرط ره هکر دراو 

 یتیدلوا دک ا هطاحا اق كمتر وب



wea 
 . ۍدا هدقفلو یک زوبتلا شب هداروب

 .گادس dy رام تالماعم هرس هتشیا

 eA SET نایرح هدربش و یمظعا مق
curlبولوا زآ هبسنلاب یرلهناخ كرہش . . 

 Dothan ےسج یسهفاک كراەداج ناه
 هرزوا قلوا صوصخ هنعاقجا كراكو
 lal ددح هلا رلاهناخهوهقو هناحم

 = راح تالماعم كن هرتلکناموللا . یدا

 ` نالوا شما بسک تىما ook ز كا یس
 ,یکو راس اهدو لو رويل « هردنول

 رامتخ رو هدرلناقوس نوکره هدنرلرهش
 eS ک فلا هدرلهحرد دن هدنرزوا

  هدنرپش« هسنارف - باق » هدرانامزواهسیا

 ۱ رونل واهدهاشم للهملعرب هد Jan حوا ناه

 ندماشقاو هما ثقا ندحابص ۰ یدا



TV 
 ل | WB رفآ ردق هحابص

deyققاشو بوربداوط یرایک  Al 
 ۰ del ردا لاغتشا

ib) rte اخ هرظنم es 

Gallen لزوگهد ورد ردف atl 

 کک  eleراو  OKنانلق سیسأع

ges ss داراب ا وروآ ی wack sheds a 

  eaeدرک پویا ان مرو کر
Bt دا , ص x jal 4 و ۵ zee 

  oe#ا  megetرو و

oa رو رظ SI ره J jee هلج زا ۰ cl 

fer یه iy . یرام رب دل ق هدا یلکا 

osc دالدا oe هرزوا قلوا eo 

 هداس جد 3{ ole بس ك وح وک كا

 شینک كلا .ردراو یرامردلاق LY و



r} 
Joaleرد را ین رع 3  

 djesle كر !sale مات رهشوب

 كرك نامز ییدلدا ترشاسم دوست

 یسهعع ءدناف ندنرظن ALS ce ظفح

Shy!كراق رج ندا روهظهرصءهرا هلرکو  

 هنسمیب هنلا کوا قواچ ردق ینیدلوا نکم

 تعحارح هریدر ءرزوا لوا رادم

 ,ee Binks دا
ETنالیداقب رفتنوجمایساشنا  

cll |لا  
eyیربره ندماسقا نانلوا قی رش . 

 اشنا ale ترد چوا لقا ال هدنرزو|

 كعد ۰ ردهدتعسورب ردق كحهلدا

 هح کیا كنهناخ ره ناه هکروسلوا

 لصتم هښ رکیدکی بولوا رظا هغاقوس



racy 
~Sraak زون جاقرب ءرزوا قلوا 

 ردهدکمالدا فداصت هدنرهش « هسنارف .

  selsز ك ندربدو  cohهدافتسا

 ردشلدا .  OSكرلرهشو هدر ره یخد

a! تسجا صهویدت y هدنساننآ یمسقت 

 ینحهلوالصاح هدافتسا هلتهح ییآ هسلوا

 و
 هد وک دم رهش  abنوجا یساشنا

 یسهفاک ك رلدج ران نالوا شلدا قي رت

  ۰رامشو ۰ یدا ترابع ن

 رزوا  arكرلهناخ نانلوا اشنا  bhیغوح

 ٠ هدهسیدنا ترابع ندناقرب زکلای  Gy-ابم
sede یخد رهناخ لاق چوا Glee 

 . ۰ culهدیرارزوابولواریک راک یسهفاک

 < راشاطنالند « زاودرآ  ofl.ردشفلوارتس



 یو
 .یک ییدلوا هدنربش ناشاروا  لووب
 وام کتی دوس تم هدنورد Ss) شر وب

GO gl Alyتیاغ هدهدنسهروا كراثادنم . . 

 ۳ یاب رادیو اکرم شی رظ
byلاش رو و نوع  tole!ی  

 رلنامزوا ۰ ردراو هاب ر ليم یواح

 و ماشقارهرلئالوا بوسنم هنفنص راک

jab asl۰ راشع | رونلک |  

Shزواج کس یرکی هدرہشون  
 ,یردق ۵۰۰۰ هدلرلنوب هکیسا راو ییاها

 بولوازام یردت۳۰۰۰۰ ضاس Sb وروآ
 . رو هلع لاق رفا هدکس Sil نوا

٠ oolطعف  ook yندحراخ ادعام , 

saeهدران دنا تمواهلتفص ینحا  Pek 

 « رایدا هدنسهرا كس زکس هلا كس



saat 
 لصاما  « wlےل « غنمود نس

  ia Shan oeی ا
  ble vlاروب یسهحراپ و قالراب كا -

 هرزوا قلوا ین  garb.كندسنارفیک

opal یتلت یک یمشرب مهم كا oe 
 دنا

 .ماود تدم رب هجپا ددح رودو .

 . هدد_سلارف تدم رب tas یدلبا

 eit هد هدأ ر ون همهم میاق و ضعب ندا ر وهظ

 هنفرط ره كناهح ندنفیدالشاب هکمرتسوک

 رب مهد هل ود نالوا شلتا کیر
 .,یداشعوطزو هضارقنا رارکت هرمعتسم

40 
03 Os 7 












